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Úvod 
 

 Bydlení představuje jednu z nejdůležitějších lidských potřeb. Právo na bydlení je proto 

řazeno mezi základní lidská práva, jejichž ochrana je v moderních společnostech zajišťována 

četnými národními i mezinárodními právními předpisy. Ačkoli v české právní úpravě není 

právo na bydlení výslovně zmíněno, neboť Listina základních práv a svobod poskytuje pouze 

ochranu vlastnictví a nedotknutelnost obydlí, je toto právo chráněno několika mezinárodními 

dokumenty, jimiž je Česká republika vázána. Mezi ně patří například Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, který ve svém čl. 11 zaručuje „právo 

každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to 

dostatečnou výživu, šatstvo a byt.“ Ochranu práva na bydlení obsahuje ve svém čl. 25 i 

Všeobecná deklarace lidských práv OSN, jež garantuje „právo každého na takovou životní 

úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, 

počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální 

opatření.“ Podobná ustanovení bychom našli například v Evropské sociální chartě či v Listině 

základních práv Evropské Unie, která se po přijetí Lisabonské smlouvy k 1.12.2009 stala 

plnohodnotnou součástí evropského právního řádu.         

 Nájem bytu představuje významný prostředek uspokojování bytových potřeb člověka. 

Podstata nájemního vztahu spočívá v přenechání bytu pronajímatelem nájemci na dobu 

určitou či bez stanovení doby užívání za sjednanou úplatu. Pronajímatel tak umožňuje 

nájemci realizovat jeho bytovou potřebu. Tento charakter nájemního vztahu však způsobuje 

střet uvedeného práva nájemce na bydlení s vlastnickým právem pronajímatele, který může 

v praxi přinášet nemalé potíže. Úkolem zákonodárce je vytvořit takovou právní úpravu, jež by 

zaručovala nerušený výkon obou práv. Je třeba nastavit rozumná pravidla, která by zamezila 

přílišnému utiskování nájemce ze strany pronajímatele a která by zároveň neomezovala práva 

pronajímatele jako vlastníka. Právě zánik nájmu bytu je oblastí, kde se tento střet projevuje 

nejvíce.          

 V rámci této diplomové práce bych se ráda zaměřila na jednotlivé způsoby zániku nájmu 

bytu. Pro přehlednost jsem je rozdělila do dvou větších kapitol na způsoby absolutní a 

relativní. V kapitole týkající se absolutního zániku nájmu bytu bude věnována pozornost 

především výpovědi nájmu ze strany pronajímatele, jež představuje jeden z nejčastějších 

způsobů ukončení nájemního vztahu. V kapitole pojednávající o relativním zániku nájmu bytu 
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se zaměřím na jednotlivé způsoby přechodu nájmu bytu na jiné osoby v důsledku smrti, 

opuštění společné domácnosti či soudního rozhodnutí o ukončení nájmu bytu. Výklad 

zakončím kapitolou věnovanou zvláštním způsobům zániku nájmu u některých speciálních 

kategorií bytů. V závěru práce bych ráda zhodnotila klady a zápory současné právní úpravy, 

jakož i plánované změny institutu zániku nájmu bytu v českém právním řádu. K tomu mě 

vedla zejména aktuální diskuze nad návrhem nové kodifikace v oblasti občanského práva.    
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1. Nájemní vztah k bytu 
 

Nájem bytu patří vedle vlastnického práva k nejrozšířenějším právním důvodům 

bydlení. Kromě uvedených dvou právních institutů rozlišujeme i další právní důvody 

bydlení. Jde např. o užívání bytu právem věcného břemena, užívání bytu z titulu postavení 

příslušníka domácnosti nebo podnájem. Tyto však v právní praxi týkající se užívání bytu 

nehrají tak významnou roli jako vlastnictví a nájem.     

 Nájem bytu je občanským zákoníkem koncipován jako nájem chráněný (§685 odst. 1 

věta druhá obč. zák.). Vyšší míra ochrany jednoho ze subjektů nájemního vztahu – 

nájemce, která je dána zejména výraznými sociálními aspekty tohoto vztahu, se projevuje 

především v přísnější úpravě zániku nájmu bytu ze strany pronajímatele. Zatímco 

pronajímatel může nájem vypovědět jen z taxativních důvodů stanovených zákonem 

(§§711, 711a obč. zák.) a v některých případech také pouze s přivolením soudu, není 

nájemce bytu výpovědními důvody nikterak vázán a může nájem vypovědět kdykoliv, 

aniž by musel uvádět důvody, které ho k tomu vedly. Dalším významným prvkem 

ochrany je skutečnost, že zákon nájemci v souvislosti s výpovědí nájmu ze strany 

pronajímatele zásadně (až na stanovené výjimky) přiznává nárok na bytovou náhradu 

(§712 obč. zák.).1         

 Zvláštní povaha nájmu bytu jako nájmu chráněného je také důvodem jeho samostatné 

úpravy v rámci obecné úpravy nájemní smlouvy a projevuje se též v převážně 

kogentním charakteru norem nájem upravujících.2 Zvláštní ustanovení týkající se nájmu 

bytu nalezneme v §§ 685 až 716 obč. zák. Uvedená ustanovení mají ve vztahu k obecné 

úpravě nájmu v §§ 663 až 684 obč. zák. povahu norem speciálních (lex specialis). 

Obecnou úpravu lze proto aplikovat pouze tehdy, nestanoví-li zvláštní ustanovení o nájmu 

bytu jinak.3

                                                 
1 Korecká V., Nájem bytu : (komentář k Občanskému zákoníku, §§ 685 až 716 a § 719), Brno: Iuridica 
Brunensia, 1995, s. 7-8 

          

 Stejně jako obecný nájemní vztah, vyznačuje se i nájem bytu několika pro něj 

typickými charakteristikami, kterými se vymezuje vůči ostatním institutům závazkového 

práva. U nájmu obecně hovoříme o dočasném a úplatném přenechání věci individuálně 

2 Ibid, s. 8 
3 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, Praha: 
Linde Praha a.s., 2005, s. 95  
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určené. Pokud jde o nájemní vztah k bytu, zůstávají jeho charakteristické rysy stejné. 

Jediným specifikem, kterým se nájem bytu vůči obecné úpravě vymezuje, je předmět 

nájmu, kterým je „byt“.         

 Pojem byt není občanským zákoníkem nijak specifikován. V § 118 odst. 2 občanský  

zákoník pouze konstatuje, že byty a nebytové prostory mohou být předmětem 

občanskoprávních vztahů. Bližší vymezení těchto pojmů však neuvádí. Definici pojmu  

„byt“ nalezneme především ve stavebních předpisech či soudní judikatuře.   

 Podle § 3 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, se bytem rozumí „soubor místností, popřípadě 

jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením 

splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání též určen“. Určení účelu 

užívání vyplývá z kolaudačního rozhodnutí nebo z rozhodnutí stavebního úřadu, kterým 

byla povolena změna užívání stavby (zákon č. 186/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).       

 Za obytnou místnost lze dle § 3 písm. i) výše uvedené vyhlášky považovat „část bytu,  

která splňuje požadavky určené vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší 

podlahovou plochu 8 m2. Pokud byt tvoří jediná obytná místnost, musí mít podlahovou 

plochu nejméně 16 m2“.4         

 K bytu dále patří jeho příslušenství, jež musí být podle § 686 odst. 1 obč. zák. 

uvedeno v nájemní smlouvě, jinak je taková smlouva absolutně neplatná. Příslušenstvím 

bytu se dle § 121 odst. 2 obč. zák. rozumí vedlejší místnosti (např. komora, koupelna, 

WC, šatna, spíž, předsíň) a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. 

sklep, dřevník, kůlna apod.).5 Za příslušenství však dle názoru Nejvyššího soudu ČR nelze 

považovat garáž, a to ani pokud je umístěna v téže stavbě jako byt.6

                                                 
4

  

 Definici pojmu „byt“ nabízí taktéž soudní judikatura. Nejvyšší soud během své 

dlouholeté praxe několikrát judikoval, co se rozumí pod pojmem „byt“. Ve svých 

rozhodnutích, např. v rozsudku ze dne 22. 10. 1999, sp. zn. 2 Cdo 1010/97, zastává 

zásadně názor, že „vymezení bytu jako předmětu občanskoprávních vztahů ve smyslu § 

118 odst. 2 obč. zák. předpokládá pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o tom, že 

soubor místností (popřípadě jednotlivá místnost) jsou způsobilé k trvalému užívání a jsou 

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Pravni-predpisy/Dalsi-
predpisy/Vyhlaska-Ministerstva-pro-mistni-rozvoj-c--137-199, stav ke dni 10.4.2010  
5 Schödelbauerová P., Nováková H., Bydlení v nájemním bytě, Praha: C.H.Beck, 2000, s. 4 
6 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4.4.2001, sp. zn. 26 Cdo 2340/1999 

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Pravni-predpisy/Dalsi-predpisy/Vyhlaska-Ministerstva-pro-mistni-rozvoj-c--137-199�
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Pravni-predpisy/Dalsi-predpisy/Vyhlaska-Ministerstva-pro-mistni-rozvoj-c--137-199�
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určeny k trvalému bydlení.“ Obdobný názor zaujal Nejvyšší soud též v rozhodnutí ze dne 

29. 5. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2152/2000, v němž uvádí, že „pojmovým znakem bytu jako 

předmětu občanskoprávních vztahů je účelové určení místností, které byt tvoří, k trvalému 

bydlení, dané pravomocným kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu“ (tento názor 

byl potvrzen i Ústavním soudem ČR, když svým usnesením ze dne 7. 1. 2002, sp. zn. IV. 

ÚS 611/01 odmítl ústavní stížnost proti tomuto rozhodnutí). Judikatura Nejvyššího soudu 

je tak ustálena v názoru, že se za byt ve smyslu ustanovení § 685 a násl. obč. zák. pokládá 

soubor místností (popř. jednotlivá obytná místnost), které jsou rozhodnutím stavebního 

úřadu určeny k trvalému bydlení. Na místě je také podotknout, že pro posouzení otázky, 

zda se jedná o byt či nikoliv, je podle názoru Nejvyššího soudu vždy určující právní stav 

založený pravomocným kolaudačním rozhodnutím, nikoliv faktický způsob jeho užívání.7

 Jak jsem se již zmínila v předchozích odstavcích, je nájem bytu vztahem úplatným. 

O nájem bytu proto nemůže jít v případě, je-li přenechán do užívání bezúplatně. Takový 

právní vztah by se totiž již nemohl řídit ustanoveními o nájmu bytu ve smyslu §§ 685 až  

716 obč. zák, nýbrž ustanoveními o výpůjčce ve smyslu § 659 a násl. obč. zák.8 Co se 

týče úplaty za nájem bytu – nájemného – je její výše zásadně stanovena smluvně na 

základě dohody pronajímatele s nájemcem. Přibližně u 760.000 bytů (tj. asi pětina 

bytového fondu) však stále ještě přetrvává regulace nájemného z dob minulých. Ta měla 

zejména po revoluci sloužit k ochraně nájemců proti náhlému růstu cen nájmů a rychlému 

přechodu do tržního způsobu určování nájemného. V roce 2006 však došlo po poměrně 

dlouhých politických debatách k přijetí zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném 

zvyšování nájemného z bytu, který má vést k postupné deregulaci nájemného. Původně 

měla tato deregulace být dokončena již v letošním roce, nakonec však byla odložena až do 

roku 2012. V tomto roce bychom se tedy měli dočkat tolik očekávaného sjednocení 

způsobu určování nájemného, které by mělo být stanovováno již zcela tržním způsobem.9

                                                 
7 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, Praha: 
Linde Praha a.s., 2005, s. 98-99 

 Současný stav dvojkolejnosti určování nájemného způsobuje nemalé problémy 

zejména pokud se týče bytových náhrad, neboť pro pronajímatele je zcela nemožné zajistit 

8 Ibid, s. 96 
9 Selucká M., Nájem bytu po novelách občanského zákoníku, Právní rozhledy, 2006, č. 18, s. 653 – 656, 
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-12535690-F00000_d-spor-o-regulaci-najemneho-rekapitulace-a-
vyhledy, stav ke dni 16.4.2010, http://www.sfinance.cz/osobni-finance/informace/najemni-bydleni/regulovane-
najemne/, stav ke dni 16.4.2010  
 
 

http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-12535690-F00000_d-spor-o-regulaci-najemneho-rekapitulace-a-vyhledy�
http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-12535690-F00000_d-spor-o-regulaci-najemneho-rekapitulace-a-vyhledy�
http://www.sfinance.cz/osobni-finance/informace/najemni-bydleni/regulovane-najemne/�
http://www.sfinance.cz/osobni-finance/informace/najemni-bydleni/regulovane-najemne/�
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nájemci, jež dostal výpověď z bytu s regulovaným nájemným, přiměřený byt s obdobnou 

výší nájemného. Vždy se totiž bude jednat o nájemné sjednané smluvně.10 Tento problém 

by měl být deregulací do budoucna odstraněn.      

 Další významnou charakteristikou nájmu bytu je skutečnost, že nájem bytu je 

vztahem dočasným, tj. nemůže být sjednán tzv. „na věčné časy“. Dočasnost nájmu však 

nevylučuje možnost, aby nájemní smlouva byla sjednána na dobu neurčitou.11 I nájem na 

dobu neurčitou lze totiž vždy vypovědět jakoukoli smluvní stranou.   

 Nájem bytu vzniká zásadně nájemní smlouvou. Tento způsob vzniku nájmu bytu 

občanský zákoník výslovně předpokládá ve svém § 685 odst. 1. Úprava nájemní smlouvy 

k bytu respektuje zásadu pro občanské právo a obecně pro oblast soukromého práva 

vlastní, tj. zásadu smluvní volnosti a autonomie vůle. Uzavření nájemní smlouvy je tak 

plně v dispozici smluvních stran a její vznik není podmíněn žádným rozhodnutím 

správního orgánu či vyjádřením souhlasu takového orgánu s uzavřením nájemní smlouvy, 

jak tomu bylo v dobách minulých.12

• uzavření manželství (§§ 703 a 704 obč. zák.) 

      

 Nájem bytu však může vzniknout i přímo ze zákona (ex lege), nastane-li určitá právní 

skutečnost, s níž zákon vznik daného vztahu spojuje. Takovou skutečností může být: 

• smrt nájemce ( §§ 706 a 707 obč. zák.) nebo 

• trvalé opuštění společné domácnosti ( § 708 obč. zák.) 

 Vzhledem k účinkům těchto právních skutečností není tedy třeba, aby byla v daných 

případech ještě navíc uzavírána nájemní smlouva. Je však nutno podotknout, že vznik 

nájmu bytu na základě uvedených skutečností je dle § 709 obč. zák. vyloučen u bytů 

služebních, bytů zvláštního určení a u bytů v domech zvláštního určení.13

                                                 
10 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 122 

  

 Nájemní smlouva jako dvoustranný právní úkon, který vzniká souhlasným projevem 

vůle pronajímatele a nájemce, je upravena v §§ 685 a 686 obč. zák. Nájemní smlouvou 

přenechává dle § 685 odst. 1 pronajímatel nájemci za nájemné byt do užívání, a to na 

dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Doba, na kterou má být nájem sjednán, může 

být ve smlouvě vymezena několika způsoby - uvedením přesného data ukončení platnosti 

11 Korecká V., Nájem bytu : (komentář k Občanskému zákoníku, §§ 685 až 716 a § 719), Brno: Iuridica 
Brunensia, 1995, s. 8 
12 Schödelbauerová P., Nováková H., Bydlení v nájemním bytě, Praha: C.H.Beck, 2000, s. 5 
13 Korecká V., Nájem bytu : (komentář k Občanskému zákoníku, §§ 685 až 716 a § 719), Brno: Iuridica 
Brunensia, 1995, s. 13 
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nájemní smlouvy, uvedením doby stanovené podle dnů, týdnů, měsíců či let nebo např. i 

uvedením účelu, k němuž byla nájemní smlouva uzavřena. Ať už je doba nájmu ve 

smlouvě určena kterýmkoli způsobem, vždy je třeba dbát na to, aby byla doba sjednána 

způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti o její určitosti. Vymezení doby trvání nájmu 

k události, o níž není jisté, zda v budoucnu nastane, resp. kdy se tak stane, nelze 

považovat za určité a nezakládá tudíž nájem na dobu určitou.14 Neurčitost ujednání o době 

trvání nájmu má za následek, že nájemní smlouva je v této části neplatná (§ 37 odst. 1, § 

41 obč. zák.) a uplatní se tudíž domněnka stanovená v § 686 odst. 2 obč. zák., tj. 

„v případě, že doba nájmu není v nájemní smlouvě dohodnuta, má se za to, že smlouva o 

nájmu bytu byla uzavřena na dobu neurčitou.“15     

 Vzhledem ke skutečnosti, že nájemní smlouva je dvoustranným právním úkonem, 

musí splňovat obecné náležitosti občanským zákoníkem pro právní úkony vyžadované. 

Především musí být ve smyslu § 37 obč. zák. sjednána vážně, svobodně, srozumitelně a 

určitě. Při nedostatku uvedených předpokladů je taková smlouva absolutně neplatná. To 

znamená, že nevyvolává žádné právní následky a soud by k této neplatnosti v případě 

sporu měl přihlížet z úřední povinnosti, i pokud by to žádný z účastníků nenamítl. 

Nájemní smlouva nesmí dále odporovat zákonu, zákon obcházet nebo se příčit dobrým 

mravům, jinak by byla dle § 39 obč. zák. též absolutně neplatná.16 Příkladem takové 

nájemní smlouvy, která se stane pro obcházení zákona absolutně neplatnou může být např. 

smlouva o nájmu bytu na dobu určitou uzavřená s nájemcem, jemuž svědčí ke dni 

uzavření této smlouvy právo nájmu na dobu neurčitou, nezajišťuje-li nájemci po skončení 

nájmu právo na bytovou náhradu na dobu neurčitou.17

                                                 
14 Takovým případem bylo např. v minulosti (tj. ještě před novelizací občanského zákoníku zákonem č. 
107/2006 Sb., kterým bylo do občanského zákoníku vloženo ustanovení o zániku nájmu bytu v případech 
sjednání nájemní smlouvy na dobu výkonu práce pro pronajímatele v § 710 odst., 4,5,6), právě sjednání doby 
trvání nájmu na dobu trvání pracovního poměru nájemce, který byl sjednán na dobu neurčitou. Nejvyšší soud 
v těchto případech judikoval, že také nájem bytu je tudíž sjednán, vycházejíce z uvedené domněnky v § 686 odst. 
2, na dobu neurčitou. Viz. např. rozhodnutí Nejvyšší soudu ČR ze dne 30. 9. 1998, sp. zn. 26 Cdo 2149/98 nebo 
rozsudek ze dne 31. 8. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1427/99, ze dne 1. 8. 2002, sp. zn. 26 Cdo 803/2001 či ze dne 27. 
12. 2002, sp. zn. 28 Cdo 628/2002.   

 V případě, že byla smlouva 

některým z účastníků uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, nebude stižena 

absolutní neplatností jako v předchozích případech, nýbrž může takový účastník od 

15 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, Praha: 
Linde Praha a.s., 2005, s. 103-104  
16 Korecká V., Nájem bytu : (komentář k Občanskému zákoníku, §§ 685 až 716 a § 719), Brno: Iuridica 
Brunensia, 1995, s. 16 
17 Chalupa J., Dvořáková Závodská J., Chandrycká V., Byty a právo (výklad k 1. 1. 2007), Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, leden 2007, s. 155 
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smlouvy dle § 37 obč. zák. odstoupit.       

 Kromě obecných náležitostí musí nájemní smlouva splňovat též náležitosti zvláštní 

stanovené občanským zákoníkem výslovně pro nájemní smlouvu k bytu. Dle § 686 odst. 1 

obč. zák. jsou takovými náležitostmi: 

• označení bytu a jeho příslušenství 

• rozsah jejich užívání 

• způsob výpočtu nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu nebo 

jejich výše 

 Nájemní smlouva, která by tyto náležitosti neobsahovala, by byla opět stižena absolutní 

neplatností. Označení bytu v nájemní smlouvě by mělo být natolik specifické, aby umožnilo 

jeho odlišení od jiných bytů, zejména by mělo být ve smlouvě uvedeno číslo bytu, jeho 

umístění v domě, číslo domu, ulice a obec, kde se nachází. Dále je třeba jej vymezit pokud jde 

o počet místností, rozsah příslušenství, a jeho vybavení, příp. umístění v domě.18  

 Nájemní smlouva musí mít dle § 868 odst. 1 věty druhé obč. zák. písemnou formu. Tento 

zákonný požadavek se však vztahuje pouze na nájemní smlouvy uzavřené po 1. 1. 1995. 

Nájemní smlouvy platně uzavřené před uvedeným datem i v jiné než písemné formě, tzn. 

ústně či konkludentně, zůstávají nadále v platnosti. Vyplývá to z § 879b odst. 1 obč. zák., jenž 

nalezneme v přechodných ustanoveních. Nejvyšší soud však judikoval, že „na vznik nájemní 

smlouvy nelze usuzovat pouze z chování jedné smluvní strany“ (např. rozhodnutí ze dne 29. 5. 

1997, sp. zn. 3 Cdon 120/96 nebo rozhodnutí ze dne 22. 3. 2001, sp. zn. 26 Cdo 1898/99). 

Pouhé faktické strpění užívání bytu osobou, jíž nesvědčil k bytu právní důvod bydlení, nestačí 

proto samo o sobě k závěru, že vůle vlastníka směřovala k uzavření nájemní smlouvy.19

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Korecká V., Nájem bytu : (komentář k Občanskému zákoníku, §§ 685 až 716 a § 719), Brno: Iuridica 
Brunensia, 1995, s. 17  
19 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, Praha: 
Linde Praha a.s., 2005, s. 104 
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2. Zánik nájmu bytu 
 

Z hlediska možných způsobů zániku nájmu bytu rozlišuje právní teorie i praxe dva 

druhy zániku nájmu. Jedná se o absolutní a relativní zánik nájmu bytu. Důsledkem 

absolutního zániku nájmu bytu je zánik celého právního vztahu nájmu bytu. Nájem 

v tomto případě zaniká ve svých podstatných náležitostech, tj. zanikají především jemu 

vlastní práva a povinnosti, které z tohoto právního vztahu vyplývají. Dále je již nelze 

vykonávat ani vynucovat. Dochází-li přesto k jejich dalšímu uskutečňování i přes zaniklý 

nájemní vztah, mohou smluvní strany uplatnit odpovídající odpovědnostní režimy, 

zejména náhradu škody či bezdůvodné obohacení. Byl-li pronajímatel vlastníkem  bytu 

(resp. domu, v němž se byt nachází), má k dispozici žalobu na ochranu svého vlastnictví 

dle § 126 odst. 1 obč. zák., konkrétně žalobu na vyklizení bytu.20    

 Relativní zánik nájmu bytu se oproti absolutnímu vyznačuje tím, že nedochází 

k zániku nájemního vztahu jako takového, nýbrž dochází pouze k zániku nájmu ve vztahu 

k určitému subjektu. V jeho důsledku proto nezanikají příslušná nájemní práva a 

povinnosti, neboť do nich vstupuje jiný subjekt a nadále je platně vykonává.21 

 Základní důvody absolutního zániku nájmu bytu nalezneme v ustanovení § 710 

obč. zák. Jedná se o uplynutí doby nájmu, dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem a 

výpověď danou jednou ze smluvních stran. Dalším případem ukončení nájmu bytu 

v rámci úpravy nájmu bytu v občanském zákoníku je § 714 obč. zák. upravující zánik 

nájmu družstevního bytu v důsledku zániku členství v bytovém družstvu. Výčet důvodů 

uvedených v rámci speciální úpravy týkající se nájmu bytu však není taxativní. Nájem 

zaniká i z důvodů vyplývajících z obecné úpravy nájmu a obecné úpravy závazků.22

 Nájem bytu tak může dle § 680 odst. 1 obč. zák. zaniknout též zničením pronajaté 

věci, v tomto případě zničením bytu např. v důsledku fyzického zániku stavby, v níž se 

nachází pronajatý byt. Soudní praxe dále dovodila, že se v nájemních vztazích rovněž 

uplatní obecný důvod zániku závazku splynutím podle § 584 obč. zák. Právo nájmu bytu 

v tomto případě zanikne, pokud nájemce bytu nabude vlastnictví k bytu nebo domu, 

     

                                                 
20 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, Praha: 
Linde Praha a.s., 2005, s. 187 
21 Ibid. 
22 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2104 



 15 

v němž se byt nachází, neboť je vyloučeno, aby vlastník užíval byt v domě ve svém 

vlastnictví z jiného právního důvodu než z titulu vlastnického práva. Absolutním 

důvodem zániku nájmu bytu je i smrt nájemce v případě, že nedošlo dle § 706 obč. zák.  

k přechodu nájmu bytu na jinou osobu. Sporným je však v otázce absolutního zániku 

nájmu bytu odstoupení od smlouvy.  Důvody odstoupení si obecně mohou strany sjednat 

buď smluvně nebo mohou odstoupit ze zákonných důvodů (§ 48 odst. 1 obč. zák.). 

Takové zákonné důvody mohou nastat na straně nájemce (§§ 679 odst. 1 a 2, 684 obč. 

zák.) i na straně pronajímatele (§ 679 odst. 3 obč.). Vzhledem k tomu, že v případě 

odstoupení od smlouvy se smlouva ruší automaticky ex tunc, tedy nastupuje právní fikce, 

jakoby nájemní smlouva vůbec neexistovala, může se jevit sporné, zda v případě 

neexistence nájemní smlouvy lze vůbec mluvit o zániku nájmu bytu.23 Důvody 

absolutního zániku bytu mohou dále stanovit zvláštní právní předpisy. Jde např. o § 256 a 

násl. Ins. zák. nebo § 7 a násl. Vyvl. zák.24

                                                 
23 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, Praha: 
Linde Praha a.s., 2005, s. 187-188 

      

 Jak již bylo uvedeno, o relativním způsobu zániku nájmu bytu mluvíme 

v případech, kdy dochází na jedné straně nájemního vztahu ke změně jeho subjektu, tedy 

k tzv. přechodu nájmu bytu, nájem bytu jako takový však v důsledku této změny 

nezaniká. Mezi takové případy lze zařadit smrt nájemce, jsou-li zde osoby, na které právo 

nájmu bytu dle § 706 obč. zák. přechází. Rovnocenné účinky vyvolává i opuštění společné 

domácnosti nájemcem, které se dle § 708 obč. zák. řídí stejným ustanovením. Na straně 

pronajímatele může dojít ke změně v subjektu v důsledku změny vlastnictví k bytu. V tom 

případě vstupuje nabyvatel dle § 680 odst. 2 obč. zák. do právního postavení 

pronajímatele a původní nájemní vztah zůstává zachován. Relativní zánik nájmu bytu 

může nastat i v důsledku změny počtu subjektů na jedné straně nájemního vztahu. To se 

může stát např. zúžením společného nájmu bytu dle § 702 obč. zák. či společného nájmu 

bytu rozvedenými manžely dle § 705 odst. 1 obč. zák. soudem nebo smrtí jednoho ze 

společných nájemců či manželů dle § 707 obč. zák. Za formu relativního zániku nájmu 

bytu lze považovat i splnění dohody o výměně bytů na základě § 716 obč. zák. Tímto 

okamžikem totiž vstupují účastníci dohody ve vztahu k vyměněným bytům do nájemních 

24 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2104 
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poměrů původních nájemců a již není třeba uzavírat nové nájemní smlouvy.25 

 Na závěr bych ještě ráda poukázala na případy, které bývají často veřejností 

považovány za způsoby zániku nájmu bytu, z právního hlediska však účinky zánik nájmu 

bytu nepůsobí. Nájem bytu především nemůže zaniknout pouhým faktickým 

odstěhováním nájemce z bytu.26 V praxi se však vyskytuje celá řada případů, kdy se 

nájemce z bytu odstěhuje, aniž by se přihlásil k novému pobytu jinde. Pro pronajímatele je 

pak téměř nemožné zjistit jeho současný pobyt, aby mohl s volným bytem dále nakládat. 

V takových případech nezbývá pronajímateli než obrátit se na soud s žalobou na přivolení 

k výpovědi z nájmu a soudu ustanovit pro dané řízení nájemci opatrovníka. Pronajímatel 

se v těchto případech nemůže obrátit na soud s žalobou na vyklizení bytu, neboť 

odstěhováním z bytu nájem bytu nezanikl. Nájem bytu dále neskončí ani tím, že se 

nájemce přestěhuje do náhradního bytu. Byla-li mu zajištěna bytová náhrada v důsledku 

platně podané výpovědi, zaniká nájem bytu až řádným uplynutím výpovědní lhůty 

stanovené zákonem v § 710 odst. 2 obč. zák. V případě, že se však pronajímatel 

s nájemcem pouze ústně dohodl na tom, že se nájemce odstěhuje do náhradního bytu, aniž 

by došlo k výpovědi z nájmu, je vždy třeba takové ústní ujednání doplnit písemnou 

dohodou o ukončení nájmu, jinak zůstává nájemní smlouva nadále v platnosti.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
25 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, Praha: 
Linde Praha a.s., 2005, s. 189 
26 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2001, sp. zn. 26 Cdo 451/2000 
27 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 58-59  
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3. Absolutní zánik nájmu bytu 
 

3.1. Zánik nájmu bytu dohodou 

Podle § 710 odst. 1 obč. zák. zanikne nájem bytu písemnou dohodou mezi pronajímatelem 

a nájemcem. Nedostatek písemné formy této dohody způsobuje její absolutní neplatnost (§ 

40 odst. 1 obč. zák.). Dohoda by v takovém případě nevyvolávala žádné právní účinky, 

nájemní vztah by dále trval a ani konkludentní chování nájemce bytu, který by se z bytu 

odstěhoval, by nemohlo způsobit, jak již bylo výše uvedeno, zánik nájmu bytu.28 I když zákon 

pro dohodu o zániku nájmu bytu stanoví písemnou formu, z judikatury vyplývá, že projevy 

vůle účastníků takové dohody nemusí být na téže listině.29

                                                 
28 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, Praha: 
Linde Praha a.s., 2005, s. 191 

     

 Při uzavírání dohody nejsou její účastníci omezeni žádnou výpovědní lhůtou. Nájem bytu 

tak zaniká dnem, na němž se účastníci dohodli. Je však třeba, aby byl tento den stanoven 

dostatečně určitě a ujednání tak nevzbuzovalo jakékoli pochybnosti.    

 Dohoda o zániku nájmu bytu je dvoustranným právním úkonem a je tudíž uzavírána 

mezi dvěma stranami – pronajímatelem a nájemcem. Na obou stranách dohody však může 

v praxi vystupovat více subjektů. Pluralita subjektů na straně pronajímatele může mít podklad 

v podílovém spoluvlastnictví k domu. Uzavření dohody o zániku nájmu bytu spadá pod 

hospodaření se společnou věcí dle § 139 odst. 2 obč. zák. a spoluvlastníci o jejím uzavření 

rozhodují většinou počítanou podle velikosti jejich podílů. Nicméně za předpokladu, že 

nájemní smlouvu uzavřeli pouze někteří ze spoluvlastníků, mohou dohodu o zániku nájmu 

platně uzavřít jen tyto subjekty nájemního vztahu. Má-li společenství pronajímatelů podklad 

ve společném jmění manželů, může dohodu o zániku nájmu bytu uzavřít i jeden z manželů, 

vyslovil-li s ní druhý z manželů souhlas ( § 145 odst. 2 věta druhá obč. zák.). Nedostatek 

souhlasu způsobuje relativní neplatnost dle § 40a obč. zák. Podobně i pluralita nájemců 

předpokládá k uzavření dohody souhlas ostatních (resp. souhlas druhého z manželů). 

Nedostatek potřebného souhlasu způsobuje i zde relativní neplatnost uzavřené dohody, která 

sice nenastává bez dalšího, ale může nastat v případě, že tuto neplatnost opomenutý subjekt 

29 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2001, sp. zn. 26 Cdo 451/2000 nebo rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 26 Cdo 2094/2003 
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uplatní ( § 40a obč. zák.).30 Autoři komentáře k občanskému zákoníku však připouštějí i 

uzavření dohody mezi pronajímatelem a některým ze společných nájemců. V takovém 

případě by dohoda již nezpůsobovala absolutní, nýbrž pouze relativní zánik nájmu bytu a 

znamenala by zároveň změnu nájemní smlouvy v subjektech nájemního vztahu. Pokud se 

však připouští zánik samostatného práva nájmu jednoho ze společných nájemců např. 

výpovědí, nelze bránit ani uzavření takové dohody.31

Dohoda je univerzální důvod skončení nájmu bez ohledu na to, zda se jedná o nájem 

sjednaný na dobu určitou či neurčitou. Zákon nestanoví pro případ uzavření dohody povinnost 

pronajímatele zajistit nájemci bytovou náhradu. Je to logické, protože v naprosté většině 

případů má již nájemce v okamžiku uzavření dohody zajištěnu alternativu bydlení. Přesto se 

může pronajímatel v dohodě k poskytnutí bytové náhrady zavázat, pokud se na tom smluvní 

strany dohodnou. V tom případě se však zbavuje možnosti požádat dle § 1 zák. č. 102/1992 

Sb. o součinnost při zajištění bytové náhrady obec, neboť tato možnost je dána pouze těm 

pronajímatelům, kterým byla povinnost zajistit bytovou náhradu uložena v rámci rozhodnutí 

soudu o přivolení k výpovědi nebo o vyklizení bytu.

  

32     

 Vedle prosté písemné dohody mohou účastníci nájemního vztahu uzavřít i dohodu ve 

formě soudního smíru v souladu s § 67 a násl. nebo § 99 o.s.ř. Ten pak má jednak účinky 

hmotněprávní, shodné s účinky prosté dohody, vedle toho však i účinky procesněprávní, tj. 

účinky pravomocného soudního rozhodnutí. Obdobné účinky má i dohoda uzavřená ve 

formě notářského zápisu. Vysloví-li povinná osoba v rámci zápisu souhlas s vykonatelností 

předmětu notářského zápisu, může se oprávněná osoba v případě neplnění dohody obrátit 

stejně jako v případě soudního smíru přímo na exekuční soud. 33

 Na závěr je třeba poukázat na to, že ne každá dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem 

musí mít za důsledek zánik nájemního vztahu k bytu. Kromě dohody uzavřené podle § 710 

odst. 1 obč. zák., jež má formu tzv. dissoluce, neboli zrušení závazku dohodou stran aniž by 

vznikl závazek jiný ( § 572 odst. 2 obč. zák.), může mít dohoda pronajímatele s nájemcem i 

 

                                                 
30 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, Praha: 
Linde Praha a.s., 2005, s. 191-192 
31 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2105 
32 Dejlová H., Zánik nájmu bytu, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 3-5   
33 Ibid.    
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formu tzv. privativní novace ( § 570 obč. zák.), kdy se strany se zánikem původního závazku 

zároveň dohodnou na vzniku nového, jenž starý závazek nahrazuje.34

 

 

3.2. Zánik nájmu bytu uplynutím doby     
 Speciální úprava týkající se zániku nájmu bytu stanoví v § 710 odst. 3 obč. zák., že 

nájemní poměr sjednaný na dobu určitou zanikne vedle důvodů upravených v jeho odst. 1, tj. 

dohody a výpovědi, také uplynutím doby, na kterou byl nájem bytu sjednán. Nedošlo-li tedy 

během doby trvání nájemní smlouvy, na kterou byla její platnost omezena, k zániku nájmu 

z jiných důvodů, ať už plynoucích z uvedeného § 710 odst. 1 obč. zák. či jiných, 

vyplývajících z obecných ustanovení, dochází k zániku nájmu bytu bez dalšího uplynutím této 

doby (viz. také obecně § 578 obč. zák.) a zákon již v takovém případě nevyžaduje uzavření 

dohody o zániku nájmu bytu.35       

 S účinností zák. č. 107/2006 Sb., kterým byl k datu 31. 3. 2006 významně novelizován 

občanský zákoník právě v ustanovení týkající se nájmu bytu, bylo zrušeno automatické 

obnovování nájmu bytu na dobu určitou po uplynutí stanovené doby v důsledku 

konkludentního chování nájemce a pronajímatele dle § 676 odst. 2 obč. zák. vyplývající 

z obecných ustanovení o nájmu. § 676 odst. 2 obč. zák. stanoví, že „užívá-li nájemce věci i po 

skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání věcí nebo na vyklizení 

nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých 

byla sjednána původně.“ Do § 686a občanského zákoníku byl novelou doplněn odst. 6, jež 

použití předmětného ustanovení o prodloužení nájmu na nájem bytu vylučuje.36

                                                 
34 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2105 

   

 Občanský zákoník pro tento případ zániku nájmu bytu nestanoví pronajímateli 

povinnost poskytnout bytovou náhradu. Jedinou výjimku v tomto směru obsahuje § 6 odst. 

3 zák. č. 102/1992 Sb., který stanoví pro zánik nájmu na dobu určitou, avšak pouze u nájmů 

sjednaných na dobu delší deseti let, povinnost poskytnout nájemci bytovou náhradu za 

předpokladu, že po uzavření nájemní smlouvy nastanou u něho takové závažné okolnosti, že 

na něm nelze spravedlivě požadovat vyklizení bytu bez náhrady. Důležité je zdůraznit, že 

závažné důvody na straně nájemce musí nastat až po uzavření nájemní smlouvy, nelze tedy 

přihlédnout k takovým okolnostem, které trvaly v době, kdy byla nájemní smlouva uzavírána, 

35 Ibid., s. 2107 
36 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 64 
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byť by byly jakkoli závažné. O závažnosti okolností by ve sporu rozhodoval soud. V praxi se 

však tyto spory nevyskytují.37

 

 

3.3. Zánik nájmu bytu ukončením výkonu práce pro pronajímatele 

 Novelou občanského zákoníku zákonem č. 107/2006 Sb. byl § 710 doplněn o tři nové 

odstavce, konkrétně odst. 4, 5 a 6 upravující zánik nájmu bytu v případě ukončení výkonu 

práce pro pronajímatele. Byla tak konečně položena najisto otázka, zda se v takovém případě 

jedná o nájem sjednaný na dobu určitou či neurčitou. Zatímco před novelou se judikatura ve 

většině případů shodovala na tom, že se v případě nájemního vztahu uzavřeného na dobu 

výkonu práce pro pronajímatele, jenž byl sjednán na dobu neurčitou, jedná rovněž o nájemní 

vztah uzavřený na dobu neurčitou38

                                                 
37 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 61-62 

, vyplývá nyní z § 710 odst. 4 obč. zák. závěr opačný. 

Nájem bytu sjednaný na dobu výkonu práce pro pronajímatele je nově považován za zvláštní 

druh nájmu sjednaného na dobu určitou. I zde končí nájemní vztah uplynutím doby. Na rozdíl 

od obecné úpravy však nekončí bezprostředně s okamžikem skončení práce pro 

pronajímatele, ale posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž 

nájemce přestal bez vážného důvodu vykonávat práci pro pronajímatele.   

 Od této varianty je však nutno odlišit případ upravený v § 710 odst. 5, kdy nájemce 

přestane vykonávat práci pro pronajímatele z vážného důvodu. V takovém případě se změní 

nájem bytu na nájem na dobu neurčitou, a to od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž nájemce přestal pro pronajímatele práci vykonávat. § 710 odst. 6 obč. zák. obsahuje 

demonstrativní výčet závažných důvodů, které takovou změnu nájemního vztahu mohou 

odůvodňovat. Jde o splnění podmínek pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně, skutečnost, že nájemce nemůže podle lékařského posudku vykonávat 

sjednanou práci a pronajímatel pro něj nemá jinou vhodnou práci, nebo skončení pracovního 

poměru výpovědí danou pronajímatelem z důvodu organizačních změn. Z příkladného výčtu 

je zřejmé, že si lze představit i jiné závažné důvody, které by změnu nájmu na dobu neurčitou 

odůvodňovaly. V případě, že by pronajímatel se závažností důvodů, pro něž k ukončení práce 

nájemce došlo, nesouhlasil a měl by za to, že nájem platně zanikl z důvodu dle § 710 odst. 4 

obč. zák., mohl by se svého práva dovolávat jedině žalobou o vyklizení bytu. V rámci řízení o 

38 viz pozn. č. 14 
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vyklizení by pak soud posoudil otázku závažnosti důvodů na straně nájemce a otázku, zda 

k zániku nájmu bytu skutečně došlo, jako otázku předběžnou.39

 

  

3.4. Zánik nájmu bytu výpovědí  

 Mezi nejčastější způsob zániku nájmu bytu patří vedle dohody výpověď z nájmu bytu. 

Výpověď je možným prostředkem ukončení nájmu bytu nejen na dobu neurčitou, ale i na 

dobou určitou.40 V tomto ohledu představuje jakési vybočení z obecné úpravy zániku 

závazků, neboť dle § 582 odst. 1 obč. zák. lze vypovědět pouze smlouvu uzavřenou na dobu 

neurčitou.41           

 Nájem bytu může být platně vypovězen jak ze strany pronajímatele, tak ze strany 

nájemce. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma druhy výpovědi spočívá zejména v tom, že 

pronajímatel může nájem vypovědět pouze z taxativních důvodů uvedených v §§ 711 a 711a 

obč. zák., zatímco nájemce není žádnými výpovědními důvody vázán a může tudíž nájem 

vypovědět i bez uvedení důvodů. Tato úprava má původ v charakteru nájemního vztahu 

k bytu, který je občanským zákoníkem koncipován a také označován jako nájem chráněný.42 

 Co se týče úpravy výpovědi dané pronajímatelem, je třeba upozornit na významné 

změny zavedené novelou občanského zákoníku zákonem č. 107/2006 Sb., která rozdělila 

možné důvody výpovědi na takové, které lze dát bez přivolení soudu ( § 711 odst. 2 obč. 

zák.) a ty, které lze naopak uplatnit pouze s přivolením soudu ( § 711a odst. 1 obč. zák.), 

zatímco stará úprava účinná do 30. 3. 2006 umožňovala pronajímateli vypovědět nájem bytu 

vždy pouze za součinnosti soudu.43

 

 

                                                 
39 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2107 
40 Tato skutečnost vyplývá především z gramatického výkladu ustanovení § 710 obč. zák. Podle odstavce 
prvního § 710 zaniká nájem bytu buď písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí. Dle odstavce druhého pak 
nájem bytu, byl-li sjednán na dobu určitou, zaniká také uplynutím doby. Rozhodující je tu právě slovo také, které 
naznačuje, že smlouvy uzavřené na dobu určitou mohou vedle zániku uplynutím doby zaniknout rovněž dohodou 
či výpovědí.    
41 Dejlová H., Zánik nájmu bytu, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 6-7 
42 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2105 - 2106 
43 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 64 
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 3.4.1. Výpověď daná nájemcem 

 Jak již bylo zmíněno, nemusí nájemce ve výpovědi uvádět důvody, které ho ke skončení 

nájmu vedly. Jinak však musí jeho výpověď, stejně jako ta daná pronajímatelem, splňovat 

všechny náležitosti výpovědi stanovené občanským zákoníkem v § 710 odst. 1 a 2. Výpověď 

musí mít především písemnou formu, jinak je absolutně neplatná ( § 710 odst. 1, § 40 odst. 1 

obč. zák.). Dále v ní musí být uvedena výpovědní lhůta, která dle § 710 odst. 2 obč. zák. 

nesmí být kratší než tři měsíce a musí vždy skončit ke konci kalendářního měsíce. Neuvedení 

výpovědní lhůty nebo uvedení výpovědní lhůty kratší než je zákonem požadováno má vždy za 

důsledek absolutní neplatnost výpovědi. V rozporu se zákonem naopak není stanovení 

výpovědní lhůty, která by tuto dobu přesahovala. Zákon dále stanoví, že výpovědní lhůta 

začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena druhému účastníkovi.44 Doručení výpovědi pronajímateli je tedy významné nejen 

z hlediska účinnosti výpovědi jako takové, ale také pro počátek běhu výpovědní lhůty v ní 

uvedené. Může se tak stát prostřednictvím poštovního doručovatele nebo i osobním předáním. 

Soudní praxe přitom dovodila, že není důležité, zda se s obsahem výpovědi pronajímatel 

fakticky seznámil, vždy je však třeba, aby se dostala do jeho osobní dispozice, aby se s ní 

seznámit mohl.45          

 Byla-li nájemcem dána platná výpověď z nájmu bytu, zaniká nájemní vztah vždy až 

uplynutím výpovědní lhůty v ní uvedené. Konkludentní chování nájemce v podobě 

faktického vystěhování se z bytu před jejím uplynutím na tuto skutečnost nemá žádný vliv. 

Z tohoto hlediska není významná ani okolnost, že nájemce po uplynutí výpovědní lhůty byt 

nevyklidil. V tom případě má pronajímatel možnost podat u soudu žalobu na vyklizení bytu.46

                                                 
44 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2106 - 2107 

 

45 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2004 sp. zn. 28 Cdo 72/2004 nebo rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ze dne 16 . 3. 2005, sp. zn. 26 Cdo 864/2004 in Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 
3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 195-196  
Pozn.: V literatuře jsem se však setkala i s opačným názorem na doručování výpovědi. Např. Mgr. Jaroslav 
Adam ve svém článku Fikce doručení v občanskoprávních vztazích  (Bulletin Advokacie, 2006,  č. 10, s. 37) 
uvádí, že doručení projevu vůle vůči nepřítomné osobě dle § 45 odst. 1 obč. zák. je soudní praxí vykládáno příliš 
extenzivně. Soudy především nerespektují zařazení tohoto ustanovení pod přijetí návrhu při uzavírání 
občanskoprávních smluv a vztahují toto i na jednostranné úkony jakými jsou např. výpověď, odstoupení či 
reklamace. Adresátům tak může být pomocí fikce doručení doručen takový úkon, aniž by na straně adresáta 
došlo k jakémukoliv pochybení, nýbrž např. k chybě poštovního doručovatele. Autor dále vyslovuje určitou 
pochybnost o tom, že měl zákonodárce v úmyslu založit § 45 odst. 1 obč. zák. jakousi fikci doručení. Pokud by 
takovou vůli měl, jistě by to upravil exaktněji již v rámci uvedeného ustanovení.      
46 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2000, sp. zn. 26 Cdo 2908/99 in Křeček S., Změny v bytovém 
právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 65 
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 3.4.2. Výpověď daná pronajímatelem 

 Zatímco výpovědi ze strany nájemce nemusí být obecně pro její nepříliš komplikovanou 

úpravu a její zcela výjimečný výskyt v soudní praxi věnována velká pozornost, výpovědí ze 

strany pronajímatele bych se ráda zabývala poněkud podrobněji.     

 Na úvod je nutno podotknout, že i výpověď ze strany pronajímatele musí, stejně jako ta 

daná z podnětu nájemce, obsahovat všechny náležitosti stanovené právním předpisem. Vedle 

těch, které vyžaduje občanský zákoník v § 710 odst. 2 pro výpověď z nájmu bytu obecně, tj. 

písemná forma a uvedení výpovědní lhůty, musí výpověď pronajímatele obsahovat 

obligatorně některý z výpovědních důvodů uvedených v § 711 nebo § 711a obč. zák. ( § 

711 odst. 3, § 711a odst. 2 obč. zák.). Obecně postačuje, vymezí-li pronajímatel výpovědní 

důvod ve výpovědi dostatečně tvrzením rozhodných skutkových okolností, které výpovědní 

důvod zakládají. Od pronajímatele se nevyžaduje, aby tyto okolnosti podřazoval pod 

konkrétní zákonné ustanovení občanského zákoníku. Na druhou stranu Nejvyšší soud v 

rozhodnutí ze dne 8. 6. 1999, sp. zn. 26 Cdo 971/2003 judikoval, že „pouhé označení 

zákonného ustanovení, v němž je výpovědní důvod zakotven, se nepovažuje za dostačující“ a 

taková výpověď by zřejmě byla považována za neplatnou pro neurčitost ( § 37 odst. 1 obč. 

zák.).47 Ohledně rozsahu skutkových tvrzení ve výpovědi dovodila soudní praxe, že není 

neurčitá výpověď, pokud v ní pronajímatel neuvede konkrétní údaje odůvodňující její 

naplnění, např. konkrétní měsíce prodlení s placením nájmu.48 Je třeba zdůraznit, že 

výpovědní důvody uvedené pod §§ 711 a 711a obč. zák. jsou jedině možnými výpovědními 

důvody. Jedná se o kogentní úpravu, od které se pronajímatel nemůže v žádném případě 

odchýlit, nemůže proto tyto výpovědní důvody rozšiřovat či měnit. Výpověď daná z důvodu 

neuvedeného v těchto ustanoveních nemá na trvání nájemního vztahu žádný vliv. Taková 

výpověď by byla považována za absolutně neplatnou. Pokud by však přesto nájemce této 

výpovědi vyhověl, ač by si byl vědom toho, že postup pronajímatele není v souladu se 

zákonem, bylo by nutno považovat takové jednání za uzavření dohody o skončení nájmu 

bytu.49

                                                 
47 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, Praha: 
Linde Praha a.s., 2005, s. 198 

 

48 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2004 sp. zn. 26 Cdo 971/2003 in Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, 
Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a OZ), 5. aktualizované vydání podle 
právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 126 
49 Kocourek J., Byty, nebytové prostory, nájem a vlastnictví bytů: soubor právních předpisů s výkladem a 
judikáty, 7. doplněné vydání, Praha: Eurounion, 2006 
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 Co se týče výpovědní lhůty, platí o její délce, počátku běhu a konci stejně jako u 

výpovědi ze strany nájemce obecný § 710 odst. 2 obč. zák. V případě výpovědi pronajímatele 

bez přivolení soudu nečiní aplikace tohoto ustanovení větší problémy. Výpovědní lhůta 

počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení 

výpovědi nájemci. Po novele občanského zákoníku účinné ke dni 31. 3. 2006 však vyvstává 

problém s počátkem běhu výpovědi pronajímatele, ke které je nutné přivolení soudu. Otázkou 

zůstává, zda by měla výpovědní lhůta začít běžet stejně jako v předcházejícím případě již od 

měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nebo teprve od měsíce 

následujícího po měsíci, v němž rozhodnutí o přivolení soudu k výpovědi nabylo právní moci. 

Odborná veřejnost se obecně přiklání k druhé z uvedených variant, neboť u první z nich je 

nebezpečí, že výpovědní lhůta uplyne již před samotným rozhodnutím soudu o přivolení 

k výpovědi, což by mohlo činit nemalé obtíže. Toto řešení mimo jiné obsahoval i bývalý 

odstavec 2 § 710 obč. zák., jenž byl výše uvedenou novelou ze zákona vypuštěn. Také soudní 

praxe zůstává v této věci konstantní a počítá s během výpovědní lhůty až po právní moci 

rozhodnutí. Na rozdíl od předchozí úpravy však již nemusí soud počátek výpovědní lhůty 

výslovně ve svém rozhodnutí uvádět.50

                                                 
50 Pařízek I., K běhu výpovědní lhůty v případě, kdy soud přivolí k výpovědi z nájmu bytu, Právní rozhledy, 
2007, č. 19, s. 713 – 715, Zlámal A., Nájem bytu po novelizaci občanského zákoníku, Bulletin advokacie, 2007, 
č. 6, s. 35 - 36 

        

 U výpovědi podané pronajímatelem bez přivolení soudu vyžaduje občanský zákoník 

kromě výše uvedeného  navíc v § 711 odst. 3 od pronajímatele, aby ve výpovědi poučil 

nájemce o jeho právu podat do šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu. 

Možnost podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi byla zavedena již zmiňovanou novelou 

občanského zákoníku k 31. 3. 2006. V případě, že nájemce podá proti výpovědi pronajímatele 

ve lhůtě žalobu, není dle § 711 odst. 5 obč. zák. povinen byt vyklidit, dokud není řízení 

ukončeno pravomocným rozhodnutím soudu. Šedesátidenní lhůta pro podání žaloby je lhůtou 

prekluzívní a po jejím uplynutí tedy toto právo nájemce zaniká. Jedinou výjimkou je žaloba 

proti výpovědi pronajímatele, která je absolutně neplatná pro neurčitost či nesrozumitelnost. 

V takovém případě se sice soud nebude zabývat důvodností výpovědi či zvoleným 

výpovědním důvodem, neboť zákonná lhůta již uplynula, bude se však zabývat obecnými 

principy obsaženými v § 37 obč. zák., neboť tyto okolnosti nejsou součástí důkazního 

břemene žalobce (nájemce) a soud je povinen je zkoumat z úřední povinnosti sám. Zjistí-li, že 

výpověď trpí vadou, pro kterou se na ni pohlíží jako na absolutně neplatný právní úkon, 
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prohlásí ji za neplatnou a žalobě, i pozdě podané, v plném rozsahu vyhoví.51 Takto rozhodl 

např. ve svém rozsudku ze dne 21. 2. 2007 sp. zn. 37 C 281/2006 okresní soud v Ostravě, 

který v odůvodnění rozhodnutí uvádí, že „v případě absolutní neplatnosti výpovědi nezačne 

šedesátidenní lhůta pro podání žaloby nájemci vůbec běžet, neboť tato lhůta může začít běžet 

až od okamžiku, kdy je žalobci (nájemci) doručena perfektní výpověď splňující veškeré 

náležitosti právního úkonu“.52       

 Pokud nájemci podle zákona přísluší bytová náhrada, je dále pronajímatel dle § 711 odst. 

3 obč. zák. ve výpovědi bez přivolení soudu povinen zavázat se k jejímu poskytnutí.

 Doručení výpovědi hraje stejně jako u výpovědi ze strany nájemce v otázce výpovědi 

pronajímatele velmi důležitou roli. Občanský zákoník stanovuje povinnost doručení výslovně 

pro oba typy výpovědi, ať už bez přivolení soudu ( § 711 odst. 3 obč. zák.)  nebo s přivolením 

soudu ( § 711a odst. 2 obč. zák.). Doručení je vždy předpokladem toho, aby výpověď mohla 

vyvolat zamýšlené právní účinky – běh výpovědní lhůty a následně skončení nájmu bytu.53 U 

některých výpovědních důvodů navíc zákon k účinnosti výpovědi ještě vyžaduje přivolení 

soudu. I v případě, že je pronajímatelem u soudu podáván návrh na přivolení k výpovědi, 

musí však být taková výpověď doručena. Judikatura se už před novelou občanského zákoníku 

z roku 2006 sjednotila v názoru, že není nutno, aby byla výpověď nájemci doručena ještě před 

podáním návrhu u příslušného soudu. Postačuje, když pronajímatel výpověď pojme do 

žaloby, jejíž doručení pak zajistí soud podle příslušných ustanovení občanského soudního 

řádu o doručování.54 Možnost doručení výpovědi společně s žalobou je pro pronajímatele 

značným usnadněním celého procesu dání výpovědi. V praxi se totiž často stává doručení 

výpovědi nájemci téměř nemožné, a to zejména v případech, kdy nájemce výpověď očekává a 

převzetí se vyhýbá nebo kdy se v bytě dlouhodobě nezdržuje.55

                                                 
51 Šimková P., Výpověď pronajímatele bez přivolení soudu, Právní rádce, 2007, č. 11/12, s. 24 

    

 Je třeba podotknout, že v určitých výjimečných případech lze výpověď z nájmu doručit až 

v průběhu řízení, nikoli tedy nejpozději současně se žalobou, kterou se toto řízení zahajuje. 

Jedná se však pouze o situaci, kdy k jednomu výpovědnímu důvodu přibude další důvod. 

V průběhu soudního projednávání původní výpovědi je tedy doručena výpověď nová. Může 

se tak stát pouze za podmínky, že žalobce současně změní žalobu a soud tuto změnu připustí. 

52 Palkovský A., Posuzování platnosti výpovědi z nájmu bytu ve vztahu k dodržení lhůty pro podání žaloby o 
určení neplatnosti výpovědi, Právní rozhledy, 2007, č. 8, s. 304 -306 
53 Selucká M., Zásadní novelizace nájmu bytu, Jurisprudence, 2006, č. 5, s. 45 
54 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 1994, sp zn, 2 Cdo 3/94 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze 
dne 15. 3. 2001, sp. zn. 26 Cdo 1981/2000  
55 Zlámal A., Nájem bytu po novelizaci občanského zákoníku, Bulletin advokacie, 2007, č. 6, s. 37 



 26 

Takový postup však podle názoru Nejvyššího soudu již nepřichází v úvahu v řízení 

odvolacím.56 Projednávání žaloby na podkladě více výpovědních důvodů samozřejmě není 

zákonem vyloučeno, v praxi se však může stát poněkud problematické, jelikož výpovědní 

důvody v § 711a odst. 1 obč. zák. jsou velmi různé a i jejich důsledky, tj. např. povinnost 

zajištění bytové náhrady, jsou rozdílné. Každý výpovědní důvod proto bude vyžadovat 

provedení odlišného dokazování. Může se tedy stát, že v takových případech přesto soud 

vyloučí nový žalobní návrh postupem podle § 112 odst. 2 o.s.ř. k samostatnému řízení.57

 V případě výpovědi pronajímatele bez přivolení soudu nabývá okamžik doručení na 

významu ještě vzhledem k další okolnosti – žalobě nájemce na určení neplatnosti výpovědi. 

Lhůta pro podání žaloby totiž začíná dle § 711 odst. 5 obč. zák. běžet od doručení výpovědi. 

Vzhledem k tomu, že pro tento typ výpovědi nestanoví zákon pronajímateli povinnost podat 

žalobu na přivolení výpovědi k soudu, ztrácí pronajímatel výhodu doručování výpovědi 

v rámci žaloby a bude tak nucen doručit výpověď nájemci sám, což může být pro 

pronajímatele v některých případech dosti komplikované. Kromě velmi pravděpodobné 

překážky v podobě snahy nájemce vyhnout se doručení výpovědi, je pronajímatel navíc 

postaven před další nelehký úkol. Nese totiž důkazní břemeno doručení. Otázkou zde zůstává, 

jakým způsobem může pronajímatel prokázat, že v doručené písemnosti byla skutečně 

předmětná výpověď z nájmu bytu, když bude nájemce zatvrzele tvrdit, že nikdy žádnou 

výpověď neobdržel.58 Na rozdíl od novelizované úpravy taková úskalí pronajímatel dříve řešit 

nemusel, neboť veškeré výpovědi ze strany pronajímatele vyžadovaly přivolení soudu. 

V tomto okamžiku se nabízí otázka, zda lze možnost doručení výpovědi pomocí soudu použít 

i v případě, kdy k výpovědi podle nové úpravy již přivolení soudu není potřeba. Odborníci se 

však shodují na tom, že takové doručení naše právní úprava neumožňuje. Soud totiž může 

obecně konat ve věci pouze tehdy, kdy tato věc vyplývá z hmotného práva. Nemůže tedy 

přivolit k výpovědi u výpovědního důvodu, u něhož mu zákon tuto povinnost neukládá.59

                                                 
56 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2357/99 in Křeček S., Změny v bytovém 
právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 68 

 V případě společného nájmu bytu podle § 700 a násl. obč. zák. je třeba, aby byla 

výpověď doručena všem společným nájemcům bytu. Přijetí výpovědi totiž není běžnou věcí 

ve smyslu § 701 odst. 1 obč. zák., kterou by mohl vyřizovat jeden ze společných nájemců za 

57 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 1997, sp. zn. 21 Co 217/97 in Křeček S., Změny v bytovém právu 
po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 68 
58 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 70 - 71 
59 Zlámal A., Nájem bytu po novelizaci občanského zákoníku, Bulletin advokacie, 2007, č. 6, s. 37  
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ostatní. Obdobně to platí pro společný nájem bytu manžely dle § 703 a násl. obč. zák. 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. 2 Cdon 37/97 k uvedenému 

judikoval: „Právo společného nájmu manžely svědčí oběma manželům společně a nerozdílně, 

přičemž tato nerozdílnost se projevuje tím, že výpověď z nájmu bytu musí být dána oběma 

manželům a musí jim být také doručena“.60 Tento názor Nejvyšší soud doplňuje svým 

usnesením ze dne 18. 12. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2357/99, z něhož vyplývá, že postačuje, aby 

výpověď z nájmu bytu adresovanou oběma manželům – společným nájemcům bytu – převzal 

pouze jeden z nich a druhého z manželů s jejím obsahem seznámil.61    

 Než přistoupím k charakteristice jednotlivých druhů výpovědí pronajímatele podle 

výpovědních důvodů, ráda bych ještě poukázala na skutečnost, že výpověď z nájmu bytu se 

vždy musí týkat bytu jako celku. Nelze tedy vypovědět nájem pouze části bytu. Uvedené  

potvrdil ve svém rozsudku ze dne 7. 2. 2000, sp. zn. 26 Cdo 1616/98 i Nejvyšší soud, když 

judikoval, že „výpověď se musí vždy týkat celého předmětu nájemního vztahu“.62

 

 

 3.4.2.1. Výpověď pro hrubé porušování dobrých mravů v domě 

 Dle § 711 odst. 2 písm. a) obč. zák. může pronajímatel vypovědět nájem bytu bez 

přivolení soudu, jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě 

porušují dobré mravy v domě. Tento výpovědní důvod bývá pronajímateli poměrně hojně 

využíván. Z pohledu soudní praxe se však řadí k jednomu z nejobtížnějších. Důvodem je 

zejména chybějící definice dobrých mravů v zákoně. Pojem dobrých mravů byl sice již 

několikrát soudy v jejich rozhodovací praxi definován, jak učinil například Nejvyšší soud v 

rozsudku ze dne 12. 3. 2004, sp. zn. 26 Cdo 255/2003, ve kterém uvádí, že „dobrými mravy 

se rozumí souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji 

osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdílely rozhodující 

částí společnosti a mají povahu norem základních“, takové definice jsou však nadmíru 

obecné a je nutno je vždy přímo aplikovat na konkrétní případ. U výše uvedeného 

výpovědního důvodu je navíc pojem dobrých mravů omezen na konkrétní situaci v tom 

kterém domě, která se může samozřejmě v závislosti na různých místních podmínkách lišit. 

Jiná bude jistě situace v domech na venkově a jiná v domech ve městech. Záleží také na 
                                                 
60 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 69 
61 Balák F., Korecká V., Vojtek P., Občanský zákoník s judikaturou a souvisejícími předpisy, Praha: C.H.Beck, 
2006, s. 734 
62 Dejlová H., Zánik nájmu bytu, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 15  
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komponentech, které dobré mravy v domě vytvářejí, tj. na složení obyvatel toho kterého 

domu. Všechny tyto okolnosti utvářejí celkový obraz dobrých mravů v domě a musí být 

soudcem při rozhodování brány v potaz. Za dobré mravy v domě lze však obecně považovat 

takové, které respektují práva jednotlivce na klidné bydlení a nezasahují do téhož práva jiných 

obyvatel domu.63          

 Za hrubé porušování dobrých mravů v domě je soudy zpravidla považováno 

obtěžování ostatních nájemců nad míru přiměřenou poměrům různými imisemi, např. 

nadměrným hlukem, pachem, hmyzem, nečistotami, neadekvátním chovem zvířat, nebo 

slovní či dokonce fyzické útoky vůči ostatním nájemcům nebo vůči pronajímateli.64 Ne vždy 

se však v uvedených případech musí jednat o porušování „hrubé“. Posouzení chování 

nájemce nebo osob s ním v bytě bydlících záleží vždy na vážnosti následku, délce jeho trvání 

či opětování.65 Za hrubé porušení dobrých mravů tak může být posouzeno i jednání méně 

závažné, které se však vzhledem k opětování může stát „hrubým“, jako např. po delší dobu 

trvající nedodržování domovního řádu spočívající v nezamykání domu v nočních hodinách při 

pozdním příchodu. Je třeba podotknout, že podmínkou při posuzování závažnosti hrubého 

porušování dobrých mravů v domě není zásah úředních orgánů, tj. např. policie. Ne vždy totiž 

musí být policie přivolána na základě uvedení pravdivých skutečností o situaci v domě. 

Vzhledem k dikci zákona, který uvádí, že k porušování musí dojít přes písemnou výstrahu, se 

však i v případech závažného a hrubého porušování dobrých mravů bude muset jednat o 

porušení opětovné, a to nejméně o dvojí. Jedno z nich se musí nutně odehrát před výstrahou 

a druhé po výstraze. Teprve opětování takového jednání po výstraze totiž může založit 

výpovědní důvod ve smyslu § 711 odst. 2 písm. a) obč. zák.66

                                                 
63 Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 47 -  49 

   

 Písemná výstraha je tedy hmotněprávní podmínkou platnosti výpovědi. Bez předchozí 

výstrahy se stává výpověď pronajímatele absolutně neplatnou. V písemné výstraze by měl 

pronajímatel upozornit nájemce na jednání, ve kterém spatřuje hrubé porušení dobrých mravů 

v domě a pokud možno toto jednání konkretizovat místně a časově. Judikatura se shoduje 

v názoru, že výstraha nemusí výslovně obsahovat upozornění na možné uplatnění 

64 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2005, sp. zn. 26 Cdo 1865/2004 in Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, 
Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a OZ), 5. aktualizované vydání podle 
právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 121 
65 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2113  
66 Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 50 - 51 
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výpovědního důvodu v případě pokračování v jednání, možnost podání výpovědi by nicméně 

měla z výstrahy zjevně vyplývat. Důvod doručení výstrahy se však nemusí nutně shodovat 

s později uplatněným důvodem výpovědi, tzn., že jednání před výstrahou a po výstraze 

nemusí být stejného druhu, pokud je však zachována podmínka, že jsou obě tato jednání 

hrubého charakteru. Hrubého porušení dobrých mravů se také může dopustit osoba jiná než 

osoba, která se tohoto jednání dopouštěla před doručením výstrahy. K podání výstrahy je 

oprávněn pronajímatel, popř. jeho zástupce, byl-li k tomu zmocněn. Výstrahu však nemůže 

dát například jiný obyvatel domu, který se cítí chováním nájemce postižen.67 Nutno 

podotknout, že soudy by měly zkoumat nejen existenci a doručení výstrahy jako nutné 

podmínky výpovědi, ale i oprávněnost takové výstrahy. V praxi se totiž často stává, že 

pronajímatelé doručují nájemcům výstrahu jaksi preventivně, tj. v případech, kdy se zjevně 

nejedná o hrubé porušení dobrých mravů.68       

 Dle znění § 711 odst. 2 písm. a) obč. zák. mohou být porušovateli dobrých mravů v domě 

buď nájemce nebo „osoby, které s ním bydlí“. Ve většině případů se bude jednat především 

o příbuzné, které s nájemcem sdílejí společnou domácnost, tj. např. manžel, děti, vnuci, jeho 

rodiče, sourozenci, atd. Patří sem ale i např. nájemcova družka a její děti nebo podnájemník. 

V případě, že se tyto osoby dopouštějí jednání, jež je v rozporu s dobrými mravy, nese za ně 

odpovědnost nájemce. Pouze jemu může být také doručena písemná výstraha. Vždy však 

záleží na reakci nájemce na rušivé jednání těchto osob. V případě, že nájemce mlčky tyto činy 

akceptuje a nevyvine žádnou činnost vedoucí k zjednání nápravy, nenapomene rušitele, 

nezakročí či nepodnikne žádné jiné kroky vedoucí k odstranění rušivé činnosti, stíhá jej 

odpovědnost, která může v konečném důsledku vést až k výpovědi z nájmu ze strany 

pronajímatele. Nájemce však neodpovídá za nahodilé návštěvníky, jako jsou například 

podomní obchodníci, agenti či zástupci různých firem, které si neobjednal, neboť nájemce 

nemá většinou možnost jakkoli působit na činnost takových osob a jejich přítomnost v domě 

také nemůže předem předpokládat.69

 

 

                                                 
67 Chalupa J., Dvořáková Závodská J., Chandrycká V., Byty a právo (výklad k 1. 1. 2007), Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, leden 2007, s. 223 
68 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 77 - 78 
69 Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 48 
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 3.4.2.2. Výpověď pro hrubé porušování povinností nájemce 

 Dalším výpovědním důvodem postihujícím nájemce za jeho závadné chování, pro které 

může dát pronajímatel výpověď bez přivolení soudu, je důvod uvedený v § 711 odst. 2 písm. 

b) obč. zák. Jedná se o hrubé porušování povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu, 

zejména tím, že nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění spojená s užíváním bytu ve výši 

odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním 

bytu nebo nedoplnil prostředky na účtu podle § 686a odst. 3. Případ neplacení nájemného 

uvedený u tohoto výpovědního důvodu je jen příkladným, avšak zjevně nejčastějším a velmi 

závažným důvodem, neboť se jedná o základní porušení nájemní smlouvy a principu, na 

kterém je založen samotný nájemní vztah, tj. poskytnutí ubytování nájemci za sjednanou 

protihodnotu. Dále pak zákonodárce výslovně pod tento výpovědní důvod podřazuje 

nedoplnění prostředků na účtu dle § 686a odst. 3, tedy tzv. „kauce“. Vedle těchto důvodů 

existuje však bezpočet dalších případů, které je možno považovat za hrubé porušení 

povinností nájemce z nájmu bytu. U dalších dvou případů zákonodárce výslovně na jiném 

místě v zákoně uvádí, že se jedná o hrubé porušení povinností či o porušení povinností 

zakládající tento výpovědní důvod. Jde o neoznámení změny počtu osob žijících s nájemcem 

v bytě dle § 689 odst. 3 obč. zák. a přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu jiné osobě 

bez písemného souhlasu pronajímatele dle § 719 odst. 1 obč. zák. Obecně lze tedy shrnout, že 

výpovědní důvody skrývající se pod § 711 odst. 2 písm. b) mohou být různé a lze je dělit 

takto:  

• nezaplacení nájemného nebo úhrady za plnění spojená s užíváním bytu ve výši 

odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná 

s užíváním  bytu (§ 711 odst. 2 písm. b)) 

• nedoplnění peněžních prostředků na účtu dle § 686a odst. 3 obč. zák. (§ 711 odst. 2 

písm. b)) 

• nesplnění povinnosti oznámit změny v počtu osob žijících s nájemcem v bytě 

pronajímateli do jednoho měsíce uložené mu dle § 689 odst. 3 obč. zák. 

• přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu jiné osobě bez písemného souhlasu 

pronajímatele podle § 719 odst. 1 obč. zák. 

• další hrubá porušení povinností nájemce z nájmu bytu70

                                                 
70 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 80 – 81 
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 U posledně uvedených dalších případů pak bude záviset vždy na intenzitě, rozsahu a 

závažnosti, aby takové jednání mohlo být skutečně považováno za hrubé porušení. Typickými 

příklady dalšího hrubého porušování povinností je třeba provádění oprav v bytě bez 

předchozího souhlasu pronajímatele, užívání bytu k jiným účelům než k bydlení nebo výměna 

bytu bez souhlasu pronajímatele.71        

 Co se týče prvně zmíněného důvodu, který zákonodárce, pod toto písmeno podřazuje, tj. 

neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, došlo novelou 

občanského zákoníku k 31. 3. 2006 oproti předešlé úpravě k důležité změně. Zatímco 

předchozí úprava vyžadovala prodlení delší než tři měsíce (tzn. nájemce musel být alespoň 

částečně v prodlení za čtvrtý měsíc), dle současné úpravy stačí k výpovědi prodlení ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za související služby. Z toho vyplývá, že nájemce 

již nemusí být v prodlení nutně za tři po sobě jdoucí měsíce, nýbrž, že mezi měsíci neplacení 

nájemného může uplynout určitá doba. Částky prodlení se jednoduše sčítají a pokud 

přesáhnou trojnásobek požadované částky, je pronajímatel oprávněn dát nájemci výpověď.72 

Lze tedy pozorovat, že novelou došlo k určitému posílení postavení pronajímatele vůči 

nájemci. Uplatnění tohoto výpovědního důvodu se zjevně zjednodušilo. K tomu přispívá i 

další změna, tj. vypuštění ustanovení, které ukládalo pronajímateli upomenout nájemce a 

poskytnout mu dodatečnou lhůtu ke splnění povinnosti.73

                                                 
71 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2114 

 Vzhledem k uvedenému zpřísnění 

podmínek ve vztahu k nájemci bytu by však dle mého názoru měly nyní soudy věnovat větší 

pozornost důvodům, které nájemce k nesplnění jeho povinnosti zaplatit nájemné či úhradu za 

služby vedly a zkoumat, zda za tímto nestojí objektivní důvody spočívající např. v náhlé 

nepříznivé životní situaci. Takové okolnosti by jistě nemohly být překážkou uplatnění 

výpovědního důvodu ze strany pronajímatele, mohly by však odůvodňovat rozpor dané 

výpovědi s dobrými mravy dle § 3 odst. 1 obč. zák. Uvedené by však mohlo platit pouze 

v případě, že by nájemce po podání výpovědi následně dlužnou částku uhradil. V tomto 

smyslu rozhodl např. rozsudkem ze dne 21. 4. 1998 sp. zn. 26 Cdon 471/98 Nejvyšší soud: 

„Nezaplatil-li nájemce bytu nájemné nebo úhradu za plnění poskytnutá s užíváním bytu za 

dobu delší než tři měsíce výlučně z důvodů objektivně existující tíživé sociální situace, a byla 

mu proto dána výpověď z nájmu bytu, avšak v době soudního řízení o přivolení k výpovědi 

72 Ibid., s. 2115 
73 Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 59 – 60 
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z nájmu bytu dlužné nájemné uhradí a nadále platí, není vyloučeno posoudit jednání 

pronajímatele, který nadále na výpovědi trvá, jako výkon práva, který je v rozporu s dobrými 

mravy.“74            

 Důležité je na tomto místě zmínit, z čeho se skládá onen trojnásobek nájemného a úhrad 

za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Výše nájemného je podle obecného ustanovení § 671 

odst. 1 obč. zák. stanovena smluvně, nepodléhá-li regulaci podle zákona č. 107/2006 Sb. 

Poněkud obtížnější situace nastává při určování výše úhrad za související služby. V současné 

době neexistuje žádný právní předpis, který by určování výše těchto plateb a způsob jejich 

placení upravil. Pronajímatelé a nájemci se však často řídí již zrušenou vyhláškou č. 176/1993 

Sb., která ukládala placení měsíčních záloh s následným ročním vyúčtováním. V úvahu tak 

připadají dva způsoby neplacení za služby: nájemce neplatí buď zálohy stanovené nebo 

zvýšené pronajímatelem, nebo nezaplatí následný nedoplatek z vyúčtování těchto záloh.75

                                                 
74 Pozn. uvedený rozsudek se vztahuje k úpravě před novelou, jedná se o bývalý § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák.   

 Dalším důvodem pro výpověď z nájmu dle § 711 odst. 2 písm. b) obč. zák. může být 

nedoplnění peněžních prostředků na účtu pronajímatele dle § 686a odst. 3 obč. zák., tj. 

tzv. kauce. Povinnost nájemce složit kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a úhrad 

za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu byla zavedena rovněž zmiňovanou 

novelou občanského zákoníku k 31. 3. 2006. Kauce má sloužit k zajištění nájemného, úhrad 

za služby a další závazky nájemce. Pronajímatel je oprávněn tyto prostředky po nájemci 

požadovat při uzavírání nájemní smlouvy (nelze tedy zpětně vyžadovat kauci po nájemcích, 

kteří mají již nájemní smlouvu uzavřenou). Zákon v § 686a odst. 1 pronajímateli ukládá, aby 

tyto peněžní prostředky složil na svůj zvláštní účet u peněžního ústavu společný pro všechny 

nájemce. Po skončení nájemního vztahu je pronajímatel dle § 686a odst. 4 obč. zák. povinen 

vrátit prostředky nájemci i s příslušenstvím. Prostředky kauce je pronajímatel za trvání 

nájemního vztahu oprávněn čerpat pouze ze třech zákonem stanovených důvodů. Jsou jimi 

pohledávky přiznané vykonatelným rozhodnutím soudu, pohledávky přiznané vykonatelným 

rozhodčím nálezem a pohledávky nájemcem co do důvodu a výše písemně uznané. 

Pronajímatel má právo započíst si tyto pohledávky proti pohledávce, resp. právu nájemce na 

vrácení zaplacené úhrady, tzn. může si takovou pohledávku odečíst z hodnoty kauce. Čerpá-li 

pronajímatel tímto způsobem peněžní prostředky, je nájemce dle § 686a odst. 3 obč. zák. 

povinen doplnit kauci do jednoho měsíce na původní výši. V případě, že tak neučiní, 

vystavuje se nebezpečí, že proti němu může pronajímatel uplatnit výpovědní důvod dle § 711 

75 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 84 
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odst. 2 písm. b) obč. zák. a vypovědět jeho nájem bez přivolení soudu. Poněkud 

problematická se může zdát formulace zákona ohledně doby pro doplnění prostředků na účet. 

Zákon sice uvádí lhůtu jednoho měsíce, nestavoví však její počátek. Lze se tedy logicky 

domnívat, že má nájemce povinnost doplnit prostředky na účet do jednoho měsíce ode dne, 

kdy se o oprávněném čerpání dozvěděl. To by však znamenalo pro pronajímatele zákonem 

výslovně nestanovenou a neupravenou povinnost čerpání kauce nájemci oznámit. Také délka 

lhůty může v praxi činit nemalé potíže, jelikož se může stát, že nájemce bude nucen doplnit 

během této doby kauci v plné výši, tzn., že během jednoho měsíce bude muset zaplatit 

prakticky čtyři nájmy a čtyři zálohy na služby.76 Vzhledem k tomu, že nesplnění této 

povinnosti zakládá jeden z výpovědních důvodů, považuji lhůtu v délce jednoho měsíce za ne 

zcela přiměřenou.          

 Dle § 689 odst. 3 obč. zák. se za hrubé porušení povinnosti podle § 711 odst. 2 písm. b) 

obč. zák. dále považuje neoznámení změn v počtu osob, které s nájemcem žijí v bytě. Tato 

povinnost je rovněž novinkou zavedenou již zmiňovanou novelou. Nájemce je dle § 689 odst. 

2 obč. zák. povinen oznámit změnu pronajímateli písemně do 15 dnů ode dne, kdy k ní došlo. 

V písemném oznámení je povinen uvést jména, příjmení, data narození a státní příslušnost 

těchto osob. Nesplnění povinnosti se stává výpovědním důvodem až v případě, že od této 

změny uběhne měsíc, aniž by nájemce změnu pronajímateli oznámil. Zákon tak poskytuje 

nájemci určitou dodatečnou lhůtu k plnění před nastoupením sankčního prostředku. Je 

nezbytné zmínit, že se dle přechodných ustanovení zákona č. 107/2006 Sb. uvedená povinnost 

vztahuje až na změny nastalé po účinnosti tohoto zákona. Problematickou se v souvislosti 

s touto povinností jeví otázka, co se skrývá pod pojmem „osoby, které žijí s nájemcem v 

bytě“. Z této formulace vyplývá, že zákonodárce zřejmě neměl na mysli osoby, které se v bytě 

zdržují za účelem krátkodobé návštěvy, nýbrž ty, které žijí s nájemcem ve společné 

domácnosti a zdržují se zde s úmyslem žít zde trvale. Po jaké době soužití se však jedná již o 

„žití s nájemcem“ a dokdy jde pouze o návštěvu? Tuto otázku budou muset soudy řešit 

víceméně individuálně případ od případu s přihlédnutím ke všem okolnostem.77

                                                 
76 Křeček S., „Kauce“, Právní rozhledy, 2006, č. 13, s. 483 – 485 

 Je však více 

než zřejmé, že unést důkazní břemeno tohoto výpovědního důvodu v případě podání žaloby 

na určení neplatnosti výpovědi nájemcem bude pro pronajímatele nelehkým úkolem. 

77 Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 67 -69, Kavanová 
L., Ohlašovací povinnost v počtu osob přihlášených k trvalému pobytu v nájemním bytě, Ad Notam, 2006, č. 4, 
s. 117 - 119 
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 Posledním důvodem výslovně zákonodárcem označeným za porušování povinnosti dle § 

711 odst. 2 písm. b) obč. zák. je přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu jiné osobě 

bez písemného souhlasu pronajímatele. Tuto povinnost ukládá nájemci § 719 odst. 1 obč. 

zák. Vzhledem k tomu, že výše uvedenou novelou byl z tohoto ustanovení vypuštěn odstavec 

umožňující nájemci požádat soud v případě absence souhlasu pronajímatele o nahrazení jeho 

vůle soudním rozhodnutím, stal se souhlas pronajímatele jedinou a nezbytnou podmínkou 

k realizaci podnájmu. V případě jeho neudělení je tak nájemcům tato činnost znemožněna, 

ledaže by riskovali případné uplatnění výpovědního důvodu ze strany pronajímatele.78

 

 

 3.4.2.3. Výpověď pro dva nebo více bytů nájemce 

 Dle § 711 odst. 2 písm. c) obč. zák. může dát pronajímatel nájemci výpověď bez přivolení 

soudu, má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě 

požadovat, aby užíval pouze jeden byt. Na rozdíl od předchozích dvou výpovědních důvodů, 

které jsou závislé na porušení povinnosti nájemce, má tento původ zcela jinde, a to v regulaci 

nájemného. V současné době přetrvává na českém trhu u některých bytů stále ještě regulace 

nájemného, zatímco u nově sjednaných nájmů již k regulaci nedochází. V této souvislosti se 

často mluví o tzv. dvoukolejnosti ve stanovení nájemného. Tento výpovědní důvod má sloužit 

k tomu, aby nájemci nezneužívali výhod relativně nízkého regulovaného nájemného tím, že 

sami např. bydlí v jiném bytě a byt s regulovaným nájemným dále za tržní cenu pronajímají. 

Za situace, kdy by na trhu žádná regulace neexistovala, by samozřejmě tento výpovědní 

důvod pozbýval smyslu.79        

 K naplnění výpovědního důvodu je třeba splnění dvou podmínek: existence dvou nebo 

více bytů nájemce a současná absence spravedlivého důvodu pro užívání obou bytů. Ani 

jedno z těchto kritérií není v zákoně blíže specifikováno a výklad těchto pojmů je tedy plně 

v rukou soudu. Judikatura se za dobu existence tohoto důvodu ustálila pouze na několika 

málo případech a rozhodnutí soudu je proto často dosti nepředvídatelné. Bude vždy 

samozřejmě záviset na zvážení konkrétních okolností případu.80

                                                 
78  Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 86 - 87 

    

 Pro posouzení toho, zda má nájemce dva byty je vždy rozhodný stav v době podání 

výpovědi. O druhý byt se jedná, pokud má nájemce k tomuto bytu tzv. odvozené právo, tzn. je 

79 Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 69 - 70  
80 Ibid., s. 70 
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buď v jeho vlastnictví, spoluvlastnictví, nájemci k němu svědčí právo odpovídající věcnému 

břemeni či právo nájemní. O druhý byt se na druhé straně nejedná, pokud takový byt užívá 

pouze z titulu podnájemní smlouvy nebo pokud se jeho právo užívání odvozuje 

z rodiněprávních nebo příbuzenských vztahů.81 Výjimku v tomto ohledu představují  manželé, 

neboť podle ustálené judikatury svědčí manželovi tzv. odvozené právo k bytu i v případě, že 

je vlastníkem tohoto bytu pouze druhý z nich. K této problematice se vyjádřil Nejvyšší soud 

např. v rozsudku ze dne 11. 10. 2000 sp. zn. 26 Cdo 2471/99, jímž rozhodl, že: „Žalovaní 

mají „dva byty“, neboť jsou jednak společnými nájemci předmětného bytu, a dále jim svědčí 

právní důvod užívání bytu v nemovitosti – 1. žalované z titulu vlastnického práva a 2. 

žalovanému z titulu právního postavení jejího manžela.“82 Dle judikatury nebrání uplatnění 

tohoto výpovědního důvodu ani skutečnost, že druhý byt v době podání výpovědi není právně 

volný, tzn. je např. pronajímán. Uvedené judikoval např. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 27. 

4. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1653/98: „Okolnost, že v době rozhodování soudu nebyla bytová 

jednotka žalované v jejím rodinném domě volná, nemůže vést k závěru, že žalovaná nemá 

vlastní byt, tato skutečnost může být pouze důvodem k určení delší lhůty k vyklizení bytu.“83 

Překážkou uplatnění tohoto výpovědního důvodu je však například skutečnost, že rodinný 

dům ve vlastnictví nájemce dosud nebyl zkolaudován, neboť bytem se dle judikatury rozumí 

pouze prostory kolaudované k bydlení.84

                                                 
81 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2116 

       

 Druhým z předpokladů možného uplatnění výpovědního důvodu dle § 711 odst. 2 písm. c) 

obč. zák. je skutečnost, že na nájemci lze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden 

byt. Rozlišení toho, kdy na nájemci ještě lze spravedlivě požadovat užívání pouze jednoho 

bytu a kdy už se jedná o požadavek nespravedlivý, bude opět svěřeno do rukou soudu. Dle 

judikatury bude vážnou okolností na straně nájemce, která odůvodňuje potřebu druhého bytu  

např. skutečnost, že předmětný byt nekryje potřebu bydlení rodiny, jak rozhodl např. Městský 

soud v Praze rozsudkem ze dne 13. 11. 1998 sp. zn. 51 Co 116/98: „ Za tohoto stavu, kdy byt 

82 Handlar J., K právu bydlení manželů a jeho uplatnění při výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 2 písm. c) 
OZ, Právní rozhledy, 2007, č. 10, s. 354 – 360; Pozn.: Je třeba zdůraznit, že autor článku se s uvedeným a 
dalšími podobnými rozhodnutími Nejvyššího soudu v tomto ohledu neztotožňuje a je názoru, že by odvozené 
právo manžela k bytu nemělo být stavěno na roveň společnému nájmu bytu manžely, jak de facto Nejvyšší soud 
ve svých rozhodnutích činí. Toto právo totiž neposkytuje druhému manželovi stejná práva, která má manžel-
vlastník, jde např. o právní a faktické dispozice s bytem.   
83 Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 69 - 70  
83 Ibid., s. 134 - 135 
84 Chalupa L., K výpovědi z nájmu pro neužívání bytu a dva byty, Právní rádce, 2006,  č. 1 
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v nemovitosti žalované není vybaven zdrojem vody dostačující pro standardní potřebu 

tříčlenné rodiny, jakou rodina žalované je, a kdy i obecní úřad z tohoto důvodu akceptoval 

využití nemovitosti žalované jako stavby sloužící individuální rekreaci, nelze než uzavřít, že 

nelze na žalované spravedlivě požadovat, aby byt ve svém rodinném domě používala 

k trvalému bydlení.“ Potřeba druhého bytu může být dále odůvodněna například zaměstnáním 

v místě mimo bydliště za předpokladu, že nelze pro vzdálenost obou míst na nájemci 

spravedlivě požadovat každodenní dojíždění. K výpovědi neopravňuje pronajímatele ani 

pracovní činnost nájemce v zahraničí. K tomu Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 27. 2. 1997 

sp. zn. 2 Cdon 429/96 uvádí: „Pokud občan České republiky, který pracuje v zahraničí, má 

byt v zahraničí i v České republice a není prokázáno, že má v úmyslu se do České republiky 

nevrátit, není důvod k výpovědi nájmu podle § 711 odst. 1 písm. g) (dnes § 711 odst. 2 písm. 

c)) dán.“ Důvodem umožňujícím pronajímateli vypovědět nájem pro existenci dvou bytů není 

ani opuštění společné domácnosti nájemcem. V důsledku této události dochází dle § 708 obč. 

zák. k přechodu nájmu na ostatní osoby ve společné domácnosti a nájemci tudíž zaniká právo 

užívání původního bytu. Přesto tato skutečnost bývá pronajímateli hojně za výpovědní důvod 

považována.85 Z hlediska prokazování obou předpokladů je na místě dodat, že zatímco 

důkazní břemeno ohledně prvního z nich, tj. dvou a více bytů, leží vždy na pronajímateli, 

druhým z nich, tj. nespravedlivostí požadavku, aby nájemce užíval pouze jeden byt, je naopak 

zatížen vždy nájemce.86

 

 

 3.4.2.4. Výpověď pro neužívání bytu bez vážných důvodů nebo jen občas 

  Dalším důvodem, pro který může dát pronajímatel nájemci výpověď bez přivolení soudu, 

je výpovědní důvod dle § 711 odst. 2 písm. d) obč. zák. Na základě tohoto ustanovení může 

nájemce obdržet výpověď s odůvodněním, že předmětný byt bez vážných důvodů neužívá 

nebo jej užívá jen občas. Uvedený výpovědní důvod tedy obsahuje dvě různé situace, které jej 

mohou naplnit. Hranice mezi oběma z nich je však často velmi úzká, a proto jejich rozlišování 

v praxi nehraje příliš významnou roli.87

                                                 
85 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 92 - 93 

 Pro potřeby tohoto výpovědního důvodu je především 

důležité vymezit, co měl zákonodárce na mysli pod pojmem „neužívání bytu bez vážných 

86 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2117 
87 Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 74 - 75 
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důvodů“, neboť od tohoto pojmu lze pak snadno dojít k vymezení pojmu neužívání pouze 

občasného. Jelikož občanský zákoník neobsahuje bližší vymezení tohoto pojmu, bude opět 

záviset na uvážení soudu. K tomu se vyjádřil i Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 

226/2000 ze dne 16. 5. 2001, když vyslovil, že: „Ustanovení § 711 odst. 1 písm. h) obč. zák. 

(dnes § 711 odst. 2 písm. d) obč. zák.) patří k právním normám s relativně neurčitou 

(abstraktní) hypotézou, které ponechávají na soudu, aby podle svého uvážení v každém 

jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy z předem neomezeného okruhu 

okolností.“88 Vážné důvody neužívání bytu mohou být dle judikatury různé a řadí se k nim 

např. pobyt v nemocničním či ústavním zařízení, výkon vojenské služby, výkon trestu odnětí 

svobody, studijní pobyt v zahraničí, dočasný výkon práce nebo studium mimo trvalé bydliště, 

může to být ale např. i péče o nemocného nebo staršího příbuzného nebo letní pobyt mimo 

byt častý u důchodců. Důležité je však zdůraznit, že tyto okolnosti samy o sobě k uplatnění 

výpovědního důvodu dle § 711 odst. 2 písm. d) obč. zák. nestačí.89 Je zásadní, aby vážné 

důvody na straně nájemce měly charakter jen dočasný a dalo se předpokládat, že se 

nájemce do bytu po odpadnutí překážky užívání opět vrátí nebo že má návrat do bytu alespoň 

v úmyslu. Uvedené judikoval Nejvyšší soud např. ve svém rozhodnutí ze dne 31. 10. 1996, 

sp. zn. 2 Cdon 252/96: „Vážnými důvody neužívání bytu ve smyslu ustanovení § 711 odst. 1 

písm. h) obč. zák (dnes § 711 odst. 2 písm. d) obč. zák.) jsou pouze takové okolnosti, které 

dočasně brání nájemci, aby byt užíval.“90 Prokázání skutečnosti, že nájemce byt neužívá nebo 

jej užívá jen občas, stejně jako toho, že se jedná o stav, který není pro nájemce pouze stavem 

dočasným, leží v případě sporu, tj. žaloby na určení neplatnosti výpovědi podané nájemcem či 

žaloby na vyklizení bytu podané pronajímatelem, vždy na pronajímateli.91

 

 

 3.4.2.5. Výpověď bytu zvláštního určení, protože nájemce není zdravotně 

postiženou osobou 

       Poslední důvod, pro který může dát pronajímatel nájemci výpověď bez přivolení soudu, 

je dosti specifickým a v praxi ne příliš častým případem. Jedná se o výpověď z bytu 

                                                 
88 Balák F., Korecká V., Vojtek P., Občanský zákoník s judikaturou a souvisejícími předpisy, Praha: C.H.Beck, 
2006, s. 743 
89  Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 75 - 76 
90 Ibid, s. 139  
91 Ibid, s. 75 - 76 
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zvláštního určení nebo z bytu v domě zvláštního určení dle § 711 odst. 2 písm. e) obč. zák. 

z důvodu, že nájemce není zdravotně postiženou osobou. Co se rozumí pod pojmem „byt 

zvláštního určení“ a „byt v domě zvláštního určení“ definuje zákon č. 102/1992 Sb. „Bytem 

zvláštního určení“ se dle § 9 uvedeného zákona rozumí byty zvlášť upravené pro ubytování 

zdravotně postižených osob. Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení může pronajímatel 

uzavřít pouze na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, 

pokud si to vyhradil. Tento souhlas může udělit např. stát prostřednictvím obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností. „Byty v domech zvláštního určení“ jsou dle § 10 téhož 

zákona byty v domech s pečovatelskou službou a v domech s komplexním zařízením pro 

zdravotně postižené občany. Skutečnost, zda se jedná o některý z výše uvedených bytů musí 

soud v případě žaloby ohledně výpovědi podané dle § 711 odst. 2 písm. e) obč. zák., zkoumat 

jako první z předpokladů. Druhou podmínkou pro uplatnění tohoto výpovědního důvodu je 

absence zdravotního postižení osoby nájemce. Co se rozumí zdravotním postižením určí opět 

zvláštní zákon.92

 

 

 Po vyčerpání výpovědních důvodů § 711 obč. zák., pro které může dát pronajímatel 

nájemci výpověď bez přivolení soudu, bych se dále ráda věnovala výpovědním důvodům 

obsaženým v § 711a obč. zák. Na rozdíl od výše popsaných, které měly převážně původ 

v rušivé činnosti nájemce, spočívají důvody § 711a obč. zák. v určité potřebě na straně 

pronajímatele, kterou lze řešit pouze výpovědí nájemce z bytu. Vzhledem k tomu, že tyto 

důvody zásadně zasahují do práva nájemce na bydlení, je zde na místě zvýšená ochrana 

nájemce formou přivolení k výpovědi prostřednictvím soudního rozhodnutí. Přivolení soudu 

je podmínkou účinnosti výpovědi. Výpověď však proto neztrácí povahu jednostranného 

hmotněprávního úkonu, který musí být před podáním žaloby na přivolení k výpovědi řádně 

doručen nájemci. Jak jsem se již zmínila dříve, připustila judikatura doručení výpovědi 

v rámci soudního doručení žaloby, což pronajímatelům značně uplatnění těchto výpovědních 

důvodů usnadnilo.93

                                                 
92  Chalupa J., Dvořáková Závodská J., Chandrycká V., Byty a právo (výklad k 1. 1. 2007), Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, leden 2007, s. 231 - 232 

 Významným prvkem přispívajícím k ochraně nájemce v případě 

výpovědi dle § 711a odst. 1 obč. zák. je ustanovení § 711a odst. 5 obč. zák. zavedené novelou 

k 31. 3. 2006, jež pronajímateli ukládá dodatečnou úhradu stěhovacích nákladů a dalších 

nákladů spojených s potřebnou úpravou náhradního bytu v případě, že pronajímatel nevyužije 

93 Ibid, s. 235 - 236 
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bez vážných důvodů vyklizeného bytu k účelu, pro který nájem bytu vypověděl. Soud mu též 

může uložit úhradu rozdílu ve výši nájemného z dosavadního bytu a z bytu náhradního, a to 

až za dobu pěti let.94

 3.4.2.6. Výpověď pro bytovou potřebu pronajímatele a blízkých osob 

            

 Dle § 711a odst. 1 písm. a) může dát pronajímatel nájemci výpověď s přivolením soudu, 

potřebuje-li byt pro sebe, svého manžela, děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo  

sourozence. Obecně se tedy jedná o bytovou potřebu pronajímatele nebo jeho blízkých osob, 

přičemž výčet těchto osob je taxativní a nelze ho žádným způsobem rozšiřovat.95 Judikatura 

rovněž dovodila, že pro platnost výpovědi je nutno uvést osobu, jejíž potřeba použití tohoto 

důvodu ospravedlňuje, již přímo v samotném textu výpovědi. V případě, že by se později tato 

osoba změnila, bylo by nutno podat výpověď novou.96 Dlouho nebylo soudy postaveno 

najisto, zda výpověď pro potřebu pronajímatele může použít i právnická osoba. Tuto otázku 

nakonec vyřešil Nejvyšší soud svým rozsudkem ze dne 28. 4. 1997 sp. zn. 2 Cdon 213/97, ve 

kterém judikoval následující: „Právnická osoba, která je pronajímatelem bytu, nemůže 

vypovědět nájem bytu podle § 711 odst. 1 písm. a) obč. zák. (dnes § 711a odst. 1 písm. a) obč. 

zák.)“ Soud argumentuje především tím, že právnická osoba nemá potřebu bydlení. 97

                                                 
94Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 81 - 82 

 

 Důležitým termínem, se kterým se musejí soudy ve své rozhodovací praxi vypořádat, je 

uvedená „bytová potřeba“ pronajímatele či osob jemu blízkých. Zásadně se pod tímto 

termínem rozumí skutečnost, že pronajímatel či osoby blízké nemají vlastní byt, tzn. 

nedisponují vlastnickým právem nebo jiným odvozeným právem k bytu. Pokud však takovým 

právem disponují, a přesto pronajímatel požaduje přivolení k výpovědi podle písm. a), je 

nutno zkoumat důvody, které ho k uplatnění výpovědi vedly. Soudy zpravidla uznávají 

zdravotní důvody, hygienickou závadnost, nedostatečnou vybavenost a velikost bytu pro 

potřeby rodiny nebo přílišnou vzdálenost bytu od pracoviště. Soudy uznaly, že bytová potřeba 

je dána rovněž tam, kde vlastník či spoluvlastník chce realizovat své vlastnické právo a o dům 

95 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2131 
96 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 1998 sp. zn. 3 Cdon 1477/96 in Balák F., Korecká V., Vojtek P., 
Občanský zákoník s judikaturou a souvisejícími předpisy, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 735 
97 Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 148 - 149 
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osobně pečovat a udržovat jej.98 V tomto případě bude jistě nutné přihlédnout k dalším 

okolnostem případu, zejména k velikosti domu, počtu jeho obyvatel, jeho poloze apod. 

Zatímco se dříve soudy shodovaly na tom, že pronajímatel nemůže uplatnit tento výpovědní 

důvod jen za účelem zlepšení svých podmínek bydlení, nýbrž že je třeba přihlížet ke všem 

jeho oprávněným zájmům jako vlastníka99, novější soudní praxe již připouští, že bytová 

potřeba pronajímatele bude podle okolností případu existovat i tehdy, sleduje-li pronajímatel 

uvolněním bytu nájemce zájem na vylepšení svých současných bytových poměrů. Uvedené 

zřejmě souvisí s postupnou přeměnou trhu s byty ve volný trh bez státní regulace, který by 

umožňoval plnou realizaci vlastnických práv bez jakýchkoli omezení.100   

 Přestože zákon nerozlišuje, zda se jedná o dům činžovní či o rodinný dům, je dle 

odborných názorů nutno mezi těmito dvěma případy rozlišovat. Zatímco rodinný dům je 

určen a rovněž často již stavěn za účelem uspokojování bytových potřeb pronajímatele a jeho 

příbuzných, slouží činžovní dům pro bydlení cizích osob, nájemců. Tuto skutečnost by měly 

soudy při rozhodování o výpovědním důvodu dle § 711a odst. 1 písm. a) obč. zák. brát 

v potaz a mezi oběma případy diferencovat.101      

 Na závěr ještě třeba podotknout, že soud nemusí i přes odůvodněnou bytovou potřebu 

žalobě pronajímatele nutně vyhovět. Je potřeba, aby posoudil veškeré okolnosti případu 

v souladu s ustanovením o dobrých mravech dle § 3 odst. 1 obč. zák. Okolnostmi 

významnými pro posouzení, zda požadavek výpovědi není v rozporu s dobrými mravy mohou 

být např. vysoký věk nájemce bytu, doba, po kterou v bytě bydlel, či důsledky, jaké by mělo 

jeho přestěhování do jiného bytu na jeho zdravotní stav. Úlohou soudu je pečlivě tyto 

okolnosti zvážit, porovnat je s těmi na straně pronajímatele a zaujmout takové rozhodnutí, 

které bude této zásadě nejbližší.102

 

 

                                                 
98 Rozsudek Nejvyššího soude ze dne 18. 12. 2001 sp. zn. 26 Cdo 2357/99 in Balák F., Korecká V., Vojtek P., 
Občanský zákoník s judikaturou a souvisejícími předpisy, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 735 
99 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 1998 sp. zn. 2 Cdon 1246/97 in Balák F., Korecká V., Vojtek P., 
Občanský zákoník s judikaturou a souvisejícími předpisy, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 735 
100 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2132 
101 Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 89 
102 Chalupa J., Dvořáková Závodská J., Chandrycká V., Byty a právo (výklad k 1. 1. 2007), Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, leden 2007, s. 239  
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 3.4.2.7. Výpověď z důvodu ukončení výkonu práce pro pronajímatele 

 Dalším důvodem, pro který může dát pronajímatel nájemci výpověď s přivolením soudu, 

je dle § 711a odst. 1 písm. b) obč. zák. případ, kdy nájemce přestal pro pronajímatele 

vykonávat práci a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho 

bude pracovat. Tento výpovědní důvod je třeba odlišit od jiného způsobu ukončení nájmu 

bytu, jenž se váže na pracovní činnost nájemce pro pronajímatele, popsaný v § 710 odst. 4 

obč. zák. V takovém případě je nájem již předem sjednán na dobu výkonu práce pro 

pronajímatele a končí s ukončením této práce. Jak již jsem se zmínila dříve, jde o zvláštní 

případ uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou. Pro uplatnění výpovědního důvodu 

uvedeného v § 711a odst. 1 písm. b) však musí být splněna jedna důležitá podmínka – musí se 

jednat o byt služební. Nájem tohoto bytu není závislý na sjednání pracovního poměru mezi 

pronajímatelem a nájemcem, nýbrž na tom, zda se nájemce zavázal zajišťovat práce, na které 

je nájem tohoto bytu vázán. Tuto podmínku, stejně jako vymezení pojmu služební byt 

nalezneme v zákoně č. 102/1992 Sb. Dle § 7 tohoto prováděcího předpisu lze služební byty 

rozdělit do třech kategorií: 

• byty v domech a jiných objektech určené pro ubytování osob, které mají v těchto 

bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz 

objektů nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání (tzv. domovnické byty) 

• byty (nebo byty v domech) ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických 

osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků 

• byty ozbrojených složek (např. vojáků z povolání, Policie ČR, apod.)103

 Jak je zřejmé z uvedeného výčtu, ne vždy se tedy musí jednat o běžný pracovněprávní 

vztah. Také podmínka ukončení nájmu bytu není v tomto případě vázána na ukončení výkonu 

práce pro pronajímatele, neboli skončení pracovněprávního vztahu, jak tomu bylo u § 710 

odst. 4. obč. zák., nýbrž na skončení práce, na níž je nájem bytu vázán. Výpověď z nájmu 

bytu může být dána i přesto, že nájemce pokračuje u pronajímatele ve výkonu jiné práce.

 

104

• prokázání charakteru bytu jako bytu služebního ke dni doručení výpovědi 

 V závislosti na výše uvedeném lze dovodit, že rozsah dokazování v rámci řízení o 

přivolení k výpovědi z nájmu bytu dle § 711a odst. 1 písm. b) obč. zák. bude následující: 

                                                 
103 Chalupa J., Dvořáková Závodská J., Chandrycká V., Byty a právo (výklad k 1. 1. 2007), Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, leden 2007, s. 239 - 241 
104 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2133 
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• skončení výkonu práce pro pronajímatele, na níž byl nájem bytu vázán 

• prokázání potřeby přenechání bytu jiné osobě, která bude pro pronajímatele 

pracovat 

Důkazní břemeno zde stejně jako u ostatních výpovědních důvodů uplatňovaných s 

přivolením soudu bude ležet na pronajímateli. Co se týče dokazování potřeby bytu pro jinou 

osobu, nestačí pouhé prohlášení pronajímatele, že byt k tomuto účelu potřebuje. Požaduje se 

buď uvedení konkrétního zájemce, který má pro pronajímatele pracovat nebo alespoň druhu 

práce, kterou má zájemce pro pronajímatele vykonávat.105

 

 

 3.4.2.8. Výpověď pro nemožnost užívání bytu z důvodu veřejného zájmu 

nebo pro opravy, při jejichž provádění nelze byt delší dobu užívat 

 Ve smyslu § 711a odst. 1 písm. c) obč. zák. může pronajímatel vypovědět nájem bytu 

s přivolením soudu,  je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit 

tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt 

nebo dům delší dobu užívat. Uvedený výpovědní důvod tedy zahrnuje dvě různé situace, mezi 

kterými je nutno rozlišovat – nemožnost dalšího užívání bytu pro veřejný zájem a nemožnost 

užívání bytu po delší dobu pro potřebu oprav.      

 Co se týče první možnosti, hraje zásadní roli při uplatnění tohoto výpovědního důvodu u 

soudu prokázání „veřejného zájmu“. Veřejný zájem je dán např. v případě vyvlastnění 

nemovitosti dle zák. č. 184/2006 Sb. nebo při nařízení neodkladného odstranění stavby 

stavebním úřadem dle § 135 odst. 1. stav. zák. pokud stavba hrozí zřícením a  ohrožuje životy 

osob nebo zvířat. Nejvyšší soud připustil, že by se mohlo jednat i o případy zdravotní 

nevhodnosti bytu v důsledku hluku, ovšem pouze v případě dostatečného prokázání takových 

skutečností.106 Pro aplikaci první věty ustanovení § 711a odst. 1 písm. c) je vždy nezbytné, 

aby v důsledku odůvodněných okolností zcela zanikla možnost užívání bytu. Nemůže se 

proto jednat o situace, kdy by překážka užívání, ač odůvodněná veřejným zájmem, 

v budoucnu odpadla a pronajímatel tak mohl byt znovu pronajmout. 107

                                                 
105 Chalupa J., Dvořáková Závodská J., Chandrycká V., Byty a právo (výklad k 1. 1. 2007), Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, leden 2007, s. 239 - 241 

   

 Na rozdíl od výše uvedeného, naplňuje druhou alternativu tohoto výpovědního důvodu 

106  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.8.1998, sp. zn. 3 Cdon 7/96 
107 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2133  



 43 

pouhá nemožnost užívání bytu „po delší dobu“. Vymezení  pojmu „delší doba“ bude vždy 

závislé na konkrétních okolnostech případu. Obecně je však za „delší dobu“ považováno 

období více než jednoho roku obvyklého trvání stavebních prací.108 Uplatnění výpovědního 

důvodu je v tomto případě vázáno na potřebu oprav bytu nebo domu. Pro posouzení toho, 

zda byt nebo dům opravy skutečně potřebuje, nestačí pouhé prohlášení pronajímatele o tom, 

že jsou takové opravy třeba. Dle názoru judikatury se totiž nesmí jednat o subjektivní názor 

pronajímatele, nýbrž o objektivně zjištěnou potřebu doloženou pravomocným rozhodnutím 

stavebního úřadu. Ani rozhodnutí stavebního úřadu o povolení oprav však nedává vždy 

odpověď na otázku, zda-li tyto opravy stav bytu či domu nezbytně vyžaduje. V některých 

případech nezbude proto soudu, než aby nutnost oprav posoudil sám. Důležitý závěr ohledně 

posouzení tohoto výpovědního důvodu judikoval Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 

26. 4. 2001, sp. zn. 26 Cdo 933/2000: „ . . . musí jít o potřebu oprav bytu nebo domu 

k zachování stávajícího stavebního určení nemovitosti, resp. bytu, tj. musí jít o stavební 

opravy či úpravy směřující k zachování bytu pro účely bydlení.“ Další zásadní otázkou, 

kterou se musí soud zabývat, je posouzení toho, zda během prováděných oprav skutečně není 

možné byt nebo dům užívat. V tomto ohledu nemůže soud spoléhat na vyjádření stavební 

firmy, pro kterou je samozřejmě vystěhování nájemce z bytu po dobu oprav značným 

usnadněním práce, ani na vyjádření pronajímatele, jež bude logicky prosazovat nejlevnější 

variantu představující často vystěhování nájemců. Pro vyřešení této otázky proto často bývá 

soudem přibrán znalec, který by měl poskytnout objektivní pohled na věc.109

 

 

 3.4.2.9. Výpověď pro stavební souvislost bytu s prostory podnikání 

      Posledním výpovědním důvodem, k jehož realizaci pronajímatel potřebuje přivolení 

soudu, je dle § 711a odst. 1 písm. d) obč. zák. potřeba užívání bytu nájemcem nebo 

vlastníkem nebytových prostor, které stavebně s tímto bytem souvisí. Konkrétně by se dle 

zákona mělo jednat o nebytové prostory určené k provozování obchodu nebo jiné 

podnikatelské činnosti. Zákon však blíže nespecifikuje, co měl zákonodárce na mysli pod 

pojmem stavební souvislost bytu s nebytovými prostory. Pro objasnění tohoto pojmu je 

třeba opět nahlédnout do judikatury Nejvyššího soudu. Ten v několika svých rozhodnutí, mj. 

                                                 
108 Chalupa J., Dvořáková Závodská J., Chandrycká V., Byty a právo (výklad k 1. 1. 2007), Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, leden 2007, s. 241- 242 
109 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 111 - 114 
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např. v rozsudku ze dne 31. 1. 2001, sp. zn. 26 Cdo 1846/2000, uvádí, že „byt a nebytový 

prostor, byť je každý z nich určen k jinému účelu, musí stavebně tvořit funkční celek, 

umožňující jejich společné (současné) užívání. Tento předpoklad je splněn pouze jsou-li 

vzájemně propojeny (dveřmi, chodbou společnou pouze bytu a nebytovému prostoru), anebo 

podle původního kolaudačního rozhodnutí propojeny byly a později došlo provedením 

stavebních úprav k jejich oddělení. Požadavek stavební souvislosti však není naplněn 

v případě, kdy již podle původního kolaudačního rozhodnutí byly určeny ke zcela 

samostatnému užívání.“110         

 Vedle předpokladu stavební souvislosti musí být dále naplněna vůle nájemce nebo 

vlastníka nebytového prostoru byt užívat. Ani nájemce, ani vlastník nebytového prostoru 

však nejsou oprávněny výpověď na základě své vůle podat. K tomu je legitimován pouze 

pronajímatel, který zpravidla výpověď podává ve prospěch těchto osob, pokud však sám není 

vlastníkem tohoto nebytového prostoru. Zákon v tomto případě neumožňuje zohlednit vůli 

pouhého zájemce o nájem nebytových prostor. Osoba nájemce či vlastníka musí být předem 

známa a její vůle musí být prokázána již v době podání výpovědi.111   

 Posledním a velmi významným předpokladem, který vyplývá ze soudní judikatury a který 

činí mimo jiné tento výpovědní důvod v praxi ne příliš vyhledávaným, je požadavek, aby byt 

nadále sloužil svému účelu, tj. byl užíván pro účely bydlení. Tento právní názor vyslovil 

Nejvyšší soud např. v rozsudku ze dne 10. 1. 2002, sp. zn. 26 Cdo 2823/2002, kde uvádí: 

„Naplnění výpovědního důvodu podle § 711 odst. 1 písm. f) obč. zák. (dnes § 711a odst. 1. 

písm. d) obč. zák.) předpokládá, že nájemce nebo vlastník prostor určených k provozování 

obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti, jež stavebně souvisí s bytem, jehož nájem je 

z tohoto výpovědního důvodu vypovídán, chce tento byt užívat pro účely bydlení.“ Tento 

výpovědní důvod se proto nevztahuje na případy, kdy má nájemce či vlastník v úmyslu byt 

přeměnit na nebytový prostor a užívat ho k podnikání spolu s nebytovým prostorem 

původním. Pro uvedené kritérium nebývá tento výpovědní důvod v praxi příliš využíván.112

 

 

 

                                                 
110 Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 117 – 118, 158 
111 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2134 
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 Na závěr kapitoly věnované výpovědi z nájmu bytu bych se ještě ráda zmínila o 

problematice, která s výpovědí z nájmu bytu velmi úzce souvisí, a tou jsou bytové náhrady. 

Jelikož se jedná o téma velmi obsáhlé a v soudní judikatuře velmi často se vyskytující, které 

by jistě stálo za samostatné zpracování v rámci jedné diplomové práce, není pochyb o tom, že 

v rámci již tak obsáhlého tématu, jakým je zánik nájmu bytu, není prostor pro detailní 

rozebrání této problematiky. Přesto bych se o bytových náhradách ráda zmínila na tomto 

místě alespoň okrajově, neboť jsou institutem z hlediska zániku nájmu velmi významným, 

kterým de facto dochází ke skutečnému uvolnění bytu po ukončení nájemního vztahu. 

 Bytové náhrady jsou souhrnně upraveny v § 712 obč. zák. Dle odstavce 1 tohoto 

ustanovení se bytovými náhradami rozumí náhradní byt a náhradní ubytování. V rámci 

uvedeného ustanovení se můžeme setkat ještě s dalším pojmem, kterým je přístřeší. 

Občanský zákoník však přístřeší výslovně jako bytovou náhradu neoznačuje. Nejvyšší soud 

ohledně povahy přístřeší v rozhodnutí ze dne 17. 7. 1997, sp. zn. 2 Cdon 568/1997 judikoval, 

že „přístřeší je bytovou náhradou svého druhu.“113 Nejedná se tedy o samostatnou bytovou 

náhradu, která by měla vypovězenému nájemci zajistit bydlení přiměřené tomu, které mu 

poskytoval vypovězený nájem bytu, nýbrž pouze poskytnutí dočasného provizoria do doby, 

než si nájemce sám obstará plnohodnotné bydlení.114

                                                 
113 Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 168  

      

 V § 712 podřazuje občanský zákoník bytové náhrady jednotlivým výpovědním důvodům. 

Obecně lze uzavřít, že zatímco u výpovědních důvodů uvedených v § 711a obč. zák., k nimž 

pronajímatel potřebuje přivolení soudu a které často vycházejí z potřeby bytu samotného 

pronajímatele ať už pro sebe, pro osoby blízké, pro své pracovníky či jiné osoby, má nájemce 

až na výjimky nárok na náhradní byt. V případech výpovědi pronajímatele bez přivolení 

soudu, u kterých často důvod výpovědi spočívá v rušivém jednání na straně nájemce, má 

nájemce ze zákona nárok na pouhé přístřeší. V dalších ustanoveních pak občanský zákoník 

upravuje samostatně bytové náhrady u specifických případů nájmů. Jedná se o bytovou 

náhradu po smrti nebo po rozvodu manželství nájemce služebního bytu v § 713 obč. zák. a o 

bytovou náhradu při ukončení nájmu družstevního bytu v důsledku ukončení členství 

v bytovém družstvu v § 714 obč. zák.        

 Zatímco občanský zákoník v § 711 odst. 3 výslovně uvádí, že pronajímatel je v případě 

výpovědi nájmu bez přivolení soudu povinen zavázat se k poskytnutí bytové náhrady již 

114 Dejlová H., Zánik nájmu bytu, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 62 
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v textu samotné výpovědi, pokud nájemci bytová náhrada dle zákona náleží, pro výpověď 

s přivolením soudu zákon takovou podmínku nestanoví. V takovém případě je totiž 

k rozhodnutí o bytové náhradě oprávněn přímo soud při rozhodování o přivolení k výpovědi. 

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 1997, sp. zn. 2 Cdon 568/1997 přitom není 

vázán návrhem pronajímatele uvedeným v žalobě.115      

 Na závěr krátkého exkurzu do problematiky bytových náhrad bych ještě ráda zmínila 

ustanovení § 712 odst. 6 obč. zák., které stanoví, že nájemce není povinen se z bytu 

vystěhovat a byt vyklidit, dokud pro něj není zajištěna odpovídající bytová náhrada. Nájemní 

poměr nájemce a pronajímatele však přesto končí uplynutím výpovědní lhůty stanovené v § 

710 odst. 2 obč. zák. V období mezi skončením nájmu a vyklizením bytu po zajištění bytové 

náhrady bydlí dle § 712a obč. zák. nájemce v bytě pouze na základě tzv. práva na bydlení a 

jeho práva jsou taktéž v přiměřeném rozsahu omezena.116

 

 

3.5. Zánik nájmu bytu smrtí nájemce 

 Dalším z důvodů absolutního zániku nájmu bytu vedle důvodů, které výslovně uvádí § 

710 obč. zák. a jež byly popsány v předchozích odstavcích, může být smrt nájemce. Je však 

třeba zdůraznit, že smrtí nájemce dochází k absolutnímu zániku nájmu bytu pouze 

v případech, kdy nájem bytu nepřechází na ostatní společné nájemce bytu (§ 707 odst. 3 obč. 

zák.), na nájemcova manžela jako společného nájemce (§ 707 odst. 1 a 2 obč. zák.) či na 

osoby, které s nájemcem žily ve společné domácnosti a splnily předpoklady k přechodu 

nájmu bytu stanovené v § 706 obč. zák. Uvedené okolnosti totiž vedou k tzv. relativnímu 

zániku nájmu bytu, jenž má za důsledek zánik nájmu pouze ve vztahu k původnímu nájemci. 

Nájemní vztah jako takový zůstává v těchto případech zachován, do práv a povinností 

původního nájemce však vstupuje subjekt, na něhož nájem bytu přešel. Přechod nájmu bytu 

upravený v §§ 706 až 708 obč. zák., je dle § 709 obč. zák. vyloučen u bytů služebních, bytů 

zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení. U těchto kategorií bytů proto smrt 

nájemce znamená absolutní zánik nájemního vztahu vždy.117

 

 

                                                 
115 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 117 
116 Ibid., s. 117 - 118 
117 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 179-180 
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3.6. Zánik nájmu bytu pro nemožnost plnění 

 Dle obecného ustanovení § 575 odst. 1 obč. zák. zanikne povinnost dlužníka, stane-li se 

jeho plnění nemožným. Při aplikaci tohoto ustanovení na nájemní vztah je zřejmé, že 

osvobození dlužníka od jeho povinnosti pro nemožnost plnění nemůže nastat na straně 

nájemce, neboť dle odst. 2 uvedeného paragrafu není plnění nemožné, lze-li je uskutečnit za 

ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Ustanovení § 575 obč. 

zák. je proto aplikovatelné pouze na povinnost pronajímatele, kterou v rámci nájemního 

vztahu představuje přenechání bytu nájemci do užívání. Nemožnost plnění na straně 

pronajímatele nemůže spočívat v důvodech subjektivních, jakými jsou např. přenechání bytu 

osobě blízké či jiné osobě, pro kterou pronajímatel byt potřebuje. Takové skutečnosti 

zakládají výpovědní důvody výpovědi s přivolením soudu uvedené v § 711a obč. zák. 

Nemožností plnění ve smyslu § 575 obč. zák. se rozumí nemožnost splnění povinnosti 

z důvodů objektivních, zejména zániku předmětu plnění. V tomto ohledu navazuje na 

obecné ustanovení § 575 obč. zák. ustanovení § 680 odst. 1 obč. zák., které stanoví, že 

nájemní smlouva zaniká zničením pronajaté věci.118 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 

26 Cdo 2669/2004 judikoval, že „ustanovení § 680 odst. 1 obč. zák. o zániku nájmu zničením 

pronajaté věci se uplatní i ve vztazích nájmu bytu. Za zničení bytu ve smyslu uvedeného 

ustanovení lze považovat nejen fyzický zánik stavby, v níž se byt nachází, ale též takovou 

stavební úpravu stavby, po které se v ní byt již nadále fakticky nenachází.“119

 

 

3.7. Zánik nájmu bytu odstoupením od nájemní smlouvy 

 Důvodem absolutního zániku nájmu bytu může být také odstoupení od nájemní smlouvy. 

Právo na odstoupení od smlouvy může dle § 48 obč. zák. vyplývat přímo ze zákona nebo 

z ujednání smluvních stran, pro jehož případ si účastníci dle § 497 obč. zák. mohou rovněž 

sjednat odstupné.120

                                                 
118 Dejlová H., Zánik nájmu bytu, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 5-6  

         

 Zákonné odstoupení od nájemní smlouvy je v občanském zákoníku upraveno obecně v 

§ 49, který stanoví, že účastník může od smlouvy odstoupit v případě, že ji uzavřel v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek. V rámci obecných ustanovení týkajících se nájemní 

119 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2108  
120 Ibid, s. 2104 
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smlouvy je odstoupení od smlouvy upraveno v § 679 obč. zák. Jelikož speciální ustanovení o 

nájmu bytu odstoupení od smlouvy neupravují, je § 679 obč. zák. aplikovatelný rovněž na 

nájemní vztah k bytu. Dle odst. 1 tohoto ustanovení může nájemce odstoupit od nájemní 

smlouvy, byla-li pronajatá věc předána ve stavu nezpůsobilém ke smluvenému nebo 

obvyklému užívání, anebo stane-li se později takto nezpůsobilou, aniž by přitom nájemce 

porušil svoji povinnost. Ve vztahu k nájmu bytu je zásadní odst. 2, který nájemci umožňuje 

odstoupit od nájemní smlouvy v případě, že jsou místnosti, které byly pronajaty k obývání, 

zdraví závadné, a to i za předpokladu, že o této skutečnosti nájemce věděl již při uzavírání 

nájemní smlouvy. Odstavec 3 upravuje právo pronajímatele na odstoupení od smlouvy. Dle 

tohoto ustanovení může pronajímatel kdykoli odstoupit od smlouvy, užívá-li nájemce přes 

písemnou výstrahu pronajatou věc nebo trpí-li užívání věci takovým způsobem, že 

pronajímateli vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda. Nejvyšší soud ve svém 

rozhodnutí sp. zn. 26 Cdo 3044/2006 judikoval, že „důvody pro odstoupení od smlouvy 

pronajímatelem podle § 679 odst. 3 věta první jsou aplikovatelné i na nájem bytu; jde o 

podstatně vyšší intenzitu, než jsou výpovědní důvody podle § 711 odst. 1 písm. c) a d)“ (pozn. 

jedná se o současné výpovědní důvody dle § 711 odst. 2 písm. a), b) obč. zák.).121 

 Z obecných ustanovení o skončení nájmu lze dále na nájem bytu aplikovat § 684 obč. zák. 

Uvedené ustanovení opravňuje k odstoupení nájemce v případě, uplatňuje-li třetí osoba k věci 

práva, která jsou neslučitelná s právy nájemce. Možnost odstoupení od smlouvy je však 

v tomto případě podmíněna uplynutím přiměřené lhůty dané pronajímateli k odstranění 

takových právních vad. Až v případě, že pronajímatel v přiměřené lhůtě neučiní potřebná 

opatření k ochraně nájemce nebo v případě, že jsou taková opatření pronajímatele neúspěšná, 

může nájemce svého zákonného práva odstoupení od smlouvy využít.  

 Kromě vyjmenovaných ustanovení představujících různé případy zákonného odstoupení 

od nájemní smlouvy, je dle § 48 odst. 1  obč. zák. dána stranám možnost upravit si důvody 

odstoupení smluvně. V praxi bude k takovému ujednání docházet zpravidla přímo v nájemní 

smlouvě. Jaký důvod, popř. důvody a ve prospěch které ze smluvních stran budou odstoupení 

od smlouvy zakládat, je ponecháno zcela na uvážení a dohodě obou stran. Jediné omezení 

představuje § 3 odst. 1 obč. zák. zakazující taková ujednání, která by byla v rozporu 

s dobrými mravy.122

                                                 
121 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2104, 2125 

         

122 Dejlová H., Zánik nájmu bytu, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 74 
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 Přestože institut odstoupení od nájemní smlouvy poskytuje smluvním stranám značnou 

volnost při stanovení podmínek ukončení nájemního vztahu a zdálo by se, že bude z tohoto 

důvodu v praxi hojně využíván, není úprava odstoupení v nájemních vztazích k bytu příliš 

častým jevem. Zejména pro nájemce představuje nepříliš populární ustanovení. Občanský 

zákoník totiž neupravuje v případě zániku nájemního vztahu odstoupením od smlouvy právo 

nájemce na bytovou náhradu. Využije-li proto nájemce právo od smlouvy odstoupit, musí se 

z bytu vystěhovat, aniž by byl pronajímatel nucen zajistit nájemci bytovou náhradu, a to i 

přesto, že důvod odstoupení založil pronajímatel.123

 

 

3.8. Zánik nájmu bytu splynutím 

 K dalším z obecných ustanovení aplikovatelných na zánik nájmu bytu z důvodu absence 

speciální úpravy v ustanovení o nájmu bytu či v ustanovení týkající se nájemní smlouvy 

obecně, patří splynutí. Dle § 584 obč. zák. zanikne závazek, jestliže splyne jakýmkoli 

způsobem právo s povinností v jedné osobě. V případě nájmu bytu se bude jednat především 

o případ, kdy splyne závazek v rukou nájemce z důvodu nabytí vlastnického práva k bytu 

nebo domu převodem nebo přechodem tohoto vlastnického práva. V praxi se však může 

jednat i o situaci, kdy se vlastník domu, ve kterém se byt nachází, stane nájemcem bytu 

v důsledku aplikace ustanovení o přechodu nájmu bytu.124 Aplikaci obecného ustanovení o 

splynutí závazku potvrdil ve svém rozhodnutí sp. zn. 1 Cz 68/71 ze dne 24.9.1971 už 

Nejvyšší soud ČSR, když judikoval, že „právo osobního užívání bytu (pozn. nyní právo 

nájmu bytu) zanikne, nabude-li uživatel bytu vlastnictví k domu, v němž byt je.“ Přes značnou 

zastaralost uvedeného judikátu zůstává zásadním rozhodnutím v otázce zániku nájmu bytu 

splynutím a soudy na něj dodnes stále hojně odkazují.125    

 Kromě potvrzení aplikovatelnosti institutu splynutí v oblasti nájmu bytu, judikoval 

Nejvyšší soud v tomto judikátu také další důležitou skutečnost - nemožnost obnovení 

původního nájemního vztahu v případě zániku vlastnického práva bývalého nájemce k bytu či 

domu. Konkrétně vyslovil soud následující: „Zánikem tohoto vlastnictví k domu se právo 

osobního užívání bytu neobnoví.“126

                                                 
123 Dejlová H., Zánik nájmu bytu, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 74 

 Vlastnické právo se neobnoví ani v případě, kdy by 

124 Ibid., s. 72 
125 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR 71 ze dne 24.9.1971, sp. zn. 1Cz 68/71 in Švestka J., Spáčil J., Škárová 
M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 2108 
126  Ibid. 
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vlastnické právo přešlo zpět na původního vlastníka, se kterým měl nájemce uzavřenu 

nájemní smlouvu.127 V praxi si však lze představit situaci, kdy by se přesto zánikem 

vlastnictví původního nájemce k bytu či domu jeho nájemní právo obnovovalo. Jedná se o 

případ, kdy by došlo k zániku vlastnictví odstoupením od smlouvy, na jejímž základě k nabytí 

vlastnictví došlo. Neboť dle ustanovení § 48 odst. 2 obč. zák. se odstoupením od smlouvy 

smlouva automaticky od počátku ruší a právní vztahy účastníků se v důsledku tohoto 

ustanovení navracejí do stavu předtím, než byla smlouva uzavřena.128

 

  

3.9. Zánik nájmu bytu narovnáním 

 Dalším z obecných ustanovení o zániku závazkového právního vztahu, jehož aplikace 

připadá v případě nájemního vztahu k bytu v úvahu, je narovnání. Dohodou o narovnání 

upravenou v § 585 a násl. obč. zák. mezi sebou obecně účastníci závazkového právního 

vztahu vypořádávají sporná práva a sporné povinnosti a nahrazují je právy novými. Tato 

dohoda se může týkat pouze některých práv a povinností tvořících obsah závazkového vztahu, 

může však dopadat i na celý obsah závazku. Účelem tohoto institutu je odstranit mezi 

účastníky spornost otázek skutkových či právních a předejít tak případnému soudnímu 

sporu.129 Sporností práv ve smyslu ustanovení 585 odst. 1 obč. zák. tedy zákonodárce neměl 

na mysli soudní spor mezi účastníky, nýbrž rozdílný názor účastníků na různé otázky týkající 

se závazkového vztahu - otázky existence, platnosti závazku, jeho kauzy, obsahu apod. Dle 

zavedeného právního výkladu stačí ke spornosti pouhý rozdílný subjektivní názor obou stran. 

Není proto určující, zda spor mezi stranami objektivně existuje. Příčinou sporu může být 

dokonce i omyl, neboť dle ustanovení § 586 odst. 1 obč. zák. omyl o tom, co je mezi stranami 

sporné nebo pochybné, neplatnost dohody o narovnání nezpůsobuje. To je také důvodem, 

proč v případě institutu narovnání odpadá použitelnost obecného ustanovení § 49a obč. zák. o 

následcích omylu.130

                                                 
127 Dejlová H., Zánik nájmu bytu, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 72 

          

 Pro účely zániku nájemního vztahu k bytu připadá v úvahu pouze druhá z výše uvedených 

variant rozsahu narovnání, tj. taková dohoda o narovnání týkající se všech práv a 

128 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 188 
129 Knappová M., Švestka J., Dvořák J. a kolektiv, Občanské právo hmotné 2, Díl třetí: závazkové právo, 5. 
jubilejní a aktualizované vydání, Praha: Wolters Kluwers ČR, 2009, s. 142 - 143 
130 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 1711 - 1713 
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povinností nájemního vztahu. Pokud by se dohoda netýkala všech práv a povinností 

z nájemního vztahu vyplývajících, ale pouze některých z nich, nemohlo by se jednat o zánik 

nájmu bytu, nýbrž o pouhou změnu nájemního vztahu. V praxi může být spornost ohledně 

nájemního vztahu k bytu vyvolána například smrtí nájemce či jeho opuštěním společné 

domácnosti. V důsledku této skutečnosti může dojít mezi pronajímatelem a právními nástupci 

nájemce ke sporu ohledně okolností přechodu nájmu bytu. V takové situaci se nabízí řešení 

dohodou o narovnání, kterou původní nájem, za předpokladu, že nezanikl již smrtí nájemce, 

zanikne.131 Co se týče formálních náležitostí dohody o narovnání, za určitých okolností 

vyžaduje zákon pod sankcí neplatnosti písemnou formu. Jedná se o případ, kdy byl závazek, 

jehož se dohoda týká, zřízen písemnou formou nebo o případ, kdy je předmětem dohody již 

promlčený závazek. V případě zániku nájmu bytu dohodou o narovnání bude muset být 

narovnání vzhledem k ustanovení § 686 odst. 1 obč. zák. předepisující písemnou formu 

nájemní smlouvy k bytu uzavřeno vždy v písemné podobě.132

 

    

 Je třeba upozornit na zásadní odlišnost dohody o narovnání spočívající v odstraňování 

sporných či pochybných práv vyplývajících z nájemního vztahu od pouhé dohody o skončení 

nájmu bytu. Dohoda o skončení nájmu dle § 710 odst. 1 obč. zák. má naopak povahu 

nespornou. Mezi stranami dochází k souhlasnému projevu vůle o ukončení nájmu, který může 

mít původ v různých pohnutkách pronajímatele a nájemce, nikdy však nemůže být odůvodněn 

odlišnými subjektivní názory obou stran ohledně obsahu tohoto závazku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Dejlová H., Zánik nájmu bytu, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 72 - 73 
132 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 1713 
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4. Relativní zánik nájmu bytu 
 V následujících odstavcích bych se ráda věnovala tzv. relativnímu zániku nájmu bytu. Jak 

již bylo uvedeno v části druhé věnované zániku nájmu bytu obecně, jedná se o případy, kdy 

nedochází k ukončení celého nájemního vztahu, nýbrž jen ke změně subjektů či ke změně 

jejich počtu v důsledku různých právních skutečností. Právní vztah nájmu bytu jako takový 

však zůstává, alespoň ve svých základních atributech, zachován. Mezi novými účastníky 

nájemního vztahu proto není třeba uzavírat novou nájemní smlouvu.133 Stejný názor zastává 

ve své rozhodovací praxi i Nejvyšší soud, který například v rozsudku ze dne 15.1.2003, sp. 

zn. 26 Cdo 619/2002 judikoval: „K přechodu práva nájmu bytu podle ustanovení § 706 odst. 

1 obč. zák. dochází přímo ze zákona (ex lege), za splnění podmínek v tomto ustanovení 

uvedených. Tato změna subjektů nájemního vztahu není podmíněna žádným právním úkonem 

osob, které do nájemního vztahu namísto stávajícího nájemce vstupují, a nastává bez ohledu 

na projev vůle (souhlas) pronajímatele. Předpokladem tohoto zvláště upraveného právního 

nástupnictví na straně nájemce není ani uzavření nájemní smlouvy mezi osobou, na níž právo 

nájmu přešlo, a pronajímatelem. Ustanovení § 685 odst. 1 obč. zák. upravující vznik práva 

nájmu bytu nájemní smlouvou se zde neuplatní, neboť míří toliko na případy nově 

zakládaných nájemních vztahů, nikoliv na případ změny v subjektech existujícího (již 

vzniklého) nájemního vztahu k bytu. Ostatně předpokladem platnosti smlouvy o nájmu bytu ve 

smyslu citovaného ustanovení je mimo jiné i okolnost, aby byt, ohledně něhož je smlouva 

uzavírána, byl právně volný; tento předpoklad nemůže být dán tehdy, je-li již nájemcem bytu 

osoba, na niž právo nájmu bytu přešlo.“134

                                                 
133 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 176 

 Je však třeba podotknout, že relativní zánik nájmu 

bytu může v praxi představovat pro osoby, na něž takový nájem bytu přešel, nemalé potíže. 

Jestliže totiž k platnému přechodu nájmu dle výše uvedeného rozsudku není třeba uzavření 

nájemní smlouvy a pronajímatel nájemci nájemní smlouvu na jeho jméno odmítá vystavit, 

nemůže nájemce svůj nájem platně prokázat a může mu tak být například odepřeno právo 

přihlášení k trvalému pobytu, právo na sociální dávky nebo dokonce volební právo v místě 

jeho skutečného pobytu. V takovém případě nezbývá nájemci nic jiného, než se obrátit na 

soud s žalobou na určení, že osoba, na níž nájem ze zákona přešel, je nájemcem bytu. 

Otázkou zůstává, zda soud shledá v odůvodnění žaloby na určení nezbytný právní zájem na 

134 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.1.2003, sp. zn. 26 Cdo 619/2002 
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vydání soudního rozhodnutí. V případě výše uvedeného rozsudku tomu tak bohužel nebylo.135

 

 Relativní zánik nájmu bytu zakládá jak změna subjektů na straně pronajímatele, tak  na 

straně nájemce. V úvahu však připadá i dohoda o výměně bytu, kdy dochází ke změně 

v rámci více nájemních vztahů, původní nájemní vztahy však přesto zůstávají zachovány. 

Mezi nejčastější důvody změny na straně nájemce patří přechod nájmu bytu na jinou osobu 

v důsledku smrti nebo opuštění společné domácnosti původním nájemcem.   

4.1. Přechod nájmu bytu 

 4.1.1. Přechod nájmu bytu v důsledku smrti nájemce 

 Přechod nájmu bytu v důsledku smrti nájemce, jako první z možných právních důvodů 

přechodu nájmu bytu, je upraven v § 706 obč. zák. Kromě bytů nedružstevních se tento 

paragraf ve svém třetím odstavci dotýká i přechodu nájmu bytů družstevních, který však bude 

předmětem dalšího výkladu o zvláštních způsobech zániku nájmu některých druhů bytů. 

V úvahu zde nebudou připadat ani byty služební, byty zvláštního určení a byty v domech 

zvláštního určení, neboť jsou dle § 709 obč. zák. z úpravy přechodu nájmu bytu upravené v  

§§ 706 – 708 obč. zák. zákonem výslovně vyloučeny. Smrt nájemce bude u uvedených typů 

bytů vždy zakládat absolutní zánik nájmu bytu a osoby, které s nájemcem žily ve společné 

domácnosti, budou nuceny se z takových bytů vystěhovat.136 V několika následujících 

odstavcích se tudíž omezím pouze na úpravu bytů nedružstevních.   

 Přechod práva nájmu v případě smrti je právním nástupnictvím svého druhu, tzv. 

speciální sukcesí. Od sukcese univerzální, tj. od dědění, se liší nejen okruhem osob, na které 

užívací právo přechází, ale i podmínkami tohoto přechodu. Právo nájmu tedy není předmětem 

dědického práva a v případě neexistence osoby, na kterou by toto právo mohlo přejít či při 

nesplnění zákonem stanovených podmínek přechodu nájmu, se nestává jako v případě dědění 

právním nástupcem stát, nýbrž dojde k absolutnímu zániku nájmu. Byt se pak stane fakticky i 

právně volným a je pouze na pronajímateli, jak s ním dále naloží, zda ho znovu pronajme či 

použije pro svou vlastní potřebu.137

                                                 
135  Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 55 - 56 

       

136 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 179 
137 Holub M., Fiala J., Borovský J., Občanský zákoník, Poznámkové vydání s judikaturou, 12. vydání, Praha, 
Linde, a.s., 2006, s. 678 
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 V důsledku smrti nájemce přechází dle § 706 obč. zák. právo nájmu na osoby 

v tomto ustanovení uvedené. Jedná se o dvě skupiny osob. První skupinu, upravenou v odst. 

1, představují osoby, které prokáží, že s nájemcem žily ke dni jeho smrti ve společné 

domácnosti a nemají vlastní byt. Mohou jimi být nájemcovy děti, partner, rodiče, sourozenci, 

zeť a snacha. Do druhé skupiny, uvedené v odst. 2, spadají vnuci nájemce a ti, kteří pečovali 

o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něj byli odkázáni výživou, jestliže 

prokáží, že s nájemcem žili ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před 

jeho smrtí a nemají vlastní byt. Předpokladem uskutečnitelnosti přechodu nájmu na některou 

z osob uvedených v obou odstavcích je fakt, že se nejedná o byt ve společném nájmu. 

V takovém případě totiž přechází nájem automaticky na ostatní společné nájemce (§ 707 odst. 

3), v případě společného nájmu manžely pak na pozůstalého manžela (§ 707 odst. 1), aniž by 

zákon vyžadoval splnění dalších podmínek.138     

 Podmínkou přechodu nájmu u první skupiny osob taxativně v zákoně vypočtených, je 

soužití s nájemcem ve společné domácnosti v době jeho smrti a neexistence vlastního bytu. 

Co se týče výkladu pojmu „neexistence vlastního bytu“, je k tomuto přistupováno stejným 

způsobem jako v případě výpovědi pronajímatele z důvodu existenci dvou nebo více bytů 

nájemce podle § 711 odst. 2 písm. c) obč. zák. „Mít vlastní byt“ znamená dle rozsudku 

Nejvyššího soudu ze dne 8.8.2001 sp. zn. 28 Cdo 1307/2001 (R 20/2001) „disponovat 

takovým právním titulem, který zakládá právo na bydlení, jež podle své povahy slouží k trvalému 

uspokojování potřeby bydlet.“ Takový právní titul představuje nejen vlastnické právo, nýbrž 

celá řada dalších institutů jako nájem, společný nájem, právo z věcného břemene, právo 

založené inominátní smlouvou podle § 51 obč. zák., právo doživotního bydlení sjednané ve 

prospěch dárců v souvislosti s darováním nemovitosti apod. Dle názoru Nejvyššího soudu 

vysloveného v rozsudku ze dne 12. 4. 2005 sp. zn. 26 Cdo 1261/2004 není směrodatné, že 

„osoba, které ke dni smrti nájemce svědčilo právo nájmu k jinému bytu na dobu neurčitou, byt  

fakticky neužívala; okolnost, že tak nečinila pro nižší kvalitu bytu není rozhodná, nebrání-li 

objektivně stav bytu jeho užívání.“ 139

                                                 
138 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2081 - 2085 

 Možnost užívání bytu však nelze posuzovat pouze 

z hlediska technického stavu bytu. Je třeba pečlivě zkoumat, zda byt rovněž zajišťuje materiální a 

duševní potřeby člověka. K tomuto chápání pojmu vlastního bytu výrazně přispěl nález Ústavního 

soudu ze dne 12.3.2001 ve věci II. ÚS 544/ 2000, v němž Ústavní soud judikoval, že „výkon 

139 Ibid., s. 2083 - 2084, 2089 - 2090 
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práva na bydlení se nevztahuje pouze na užívání vymezené technicko-stavební plochy, ale také 

na uspokojování potřeb bydlení, které v současné době nespočívají pouze v přenocování, ale v 

celém komplexu zajišťování potřeb člověka v jeho materiální i duševní rovině. V tomto smyslu 

se nemůže jednat o výkon práva bydlení, pokud se tak má stát v nevyhovující místnosti. 

Nepřiměřenou tvrdost, jež v podobných situacích může vzniknout realizací práva, je možné 

zmírnit postupem podle § 3 odst. 1 obč. zák. Tento obecný horizont, který vývojem společnosti 

rozvíjí i svůj morální obsah v prostoru a čase, musí být posuzován z hlediska konkrétního 

případu. Čistě pozitivistická aplikace ustanovení § 706 odst. 1 obč. zák. vede k porušení 

ústavnosti.“ V tomto konkrétním případě např. Ústavní soud došel k závěru, že se nemůže 

jednat o výkon práva bydlení, pokud by měl byt o jedné místnosti s kuchyní sdílet vědecký 

pracovník se svou manželkou.140 Z tohoto pohledu je významný právě § 3 odst. 1 obč. zák., 

který soudcům umožňuje zkoumat, zda požadavky kladené na toho, komu svědčí v době smrti 

nájemce nějaký právní titul k dalšímu bytu, nejsou v rozporu s dobrými mravy a zda na něm 

lze skutečně požadovat, aby takový další byt užíval.141 Před opuštěním problematiky 

vlastního bytu je třeba podotknout, že podmínka neexistence vlastního bytu musí být splněna 

vždy ke dni smrti nájemce. Nepostačí proto, že se tak stane později.142

                                                 
140 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 54 

   

 Další podmínku platného přechodu nájmu bytu u první skupiny osob představuje soužití 

s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti. Je třeba zdůraznit, že právní praxe 

podložená četnými rozhodnutími Nejvyššího soudu v dané věci chápe pojem společné 

domácnosti nikoli ve smyslu § 115 obč. zák. jako společenství fyzických osob, které spolu 

trvale žijí a uhrazují náklady na společné potřeby, nýbrž poněkud volněji. Základní kámen 

tohoto odlišného pohledu založil již judikát Nejvyššího soudu ČSR uveřejněný pod číslem R 

34/1982 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, jenž stanovil, že k naplnění pojmu 

společné domácnosti ve smyslu dnešního § 706 odst. 1 není třeba úhrady nákladů na společné 

potřeby členy takové domácnosti. Vymezil tak tento pojem od pojmu společné domácnosti 

jako spotřebního společenství ve smyslu § 115 obč. zák., v rámci něhož naopak k úhradě 

nákladů dochází. V případě, že by se pro první skupinu osob vyžadovala povaha společného 

141 Procházka A., Přechod nájmu bytu, Právní rozhledy, 2001, č. 7, s. 333 – 334; Autor článku, t.č. soudce 
Ústavního soudu, se podrobněji zabývá významem uvedeného nálezu. Zdůrazňuje hledisko individuálnosti 
případů a apeluje na soudce rozhodující případy přechodu nájmu bytu, aby vždy pečlivě zvážili uvedené 
hledisko uspokojování potřeb v každém konkrétním případě. Soudce by totiž neměl být pouhými „ústy zákona“. 
Jeho role by měla být především tvůrčí, spočívající v nalézání práva a vedoucí k překlenutí strnulostí zákonné 
dikce. 
142 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.10.1998, sp. zn. 26 Cdo 1961/98 in Fiala J., Korecká V., Kurka V., 
Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 183 
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soužití ve formě spotřebního společenství tak, jak ho chápe § 115 obč. zák., nemohlo by  totiž 

nájemní právo přejít například na ženaté nebo vdané děti nájemce, které s ním sice žily v 

jednom bytě, ale jejichž rodiny vytvářely jinak samostatná spotřební společenství. Na 

uvedený judikát navazuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16.1.2001, sp. zn. 26 Cdo 

1867/2000, které doplnilo pojem společného soužití s nájemcem o nezbytnou podmínku 

trvalosti: „I když se u osob uvedených v § 706 odst. 1 větě první obč. zák. k přechodu práva 

nájmu bytu z hlediska naplnění znaku společné domácnosti nevyžaduje podmínka spotřebního 

společenství, vyplývající jinak z ustanovení § 115 obč. zák., je třeba, aby jejich soužití v bytě s 

nájemcem mělo charakter trvalosti. Soužití se považuje za trvalé, jestliže tu jsou objektivně 

zjistitelné okolnosti svědčící o souhlasném úmyslu nájemce bytu a osoby s ním v jeho bytě 

žijící, žít v trvalém životním společenství.“ 143 Otázkou je, zda skutečně striktně vyžadovat, 

aby osoby, které jsou členy společné domácnosti s nájemcem, žily v předmětném bytě v době, 

kdy nastala smrt nájemce, brání-li jim v tom nějaké přechodné okolnosti. Dle názoru 

judikatury je obecně podmínka žití s nájemcem ve společné domácnosti zachována, zdržuje-li 

se příslušník domácnosti mino předmětný byt z vážných důvodů (např. pobyt v nemocnici, 

studijní pobyt v zahraničí, pracovní povinnosti apod.). Na straně nájemce  je pak podmínka 

splněna i tehdy, zemřel-li nájemce ze závažných důvodů mimo domácnost (např. 

v nemocnici, v léčebně, apod.).144

                                                 
143 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2083 – 2085, 2089 

         

 Co se týče podmínek přechodu nájmu bytu u druhé skupiny osob, tj. u osob uvedených v  

§ 706 odst. 2 obč. zák., vykládá judikatura pojem společné domácnosti o poznání přísněji. Pro 

přechod nájmu bytu na tyto osoby se na rozdíl od předchozího případu povaha společné 

domácnosti jako spotřebního společenství ve smyslu § 115 obč. zák. vyžaduje. S výjimkou 

vnuků nájemce, kteří byli do tohoto ustanovení zahrnuti až novelou provedenou zákonem č. 

107/2006 Sb., se totiž jedná o osoby, které s nájemcem nejsou v žádném příbuzenském 

vztahu, a podmínky přechodu nájmu tu z povahy věci musí být nastaveny přísněji, odlišně od 

skupiny příbuzných vyjmenovaných v odstavci prvém. Je proto třeba, aby takové osoby 

splnily podmínku trvalého soužití s nájemcem po dobu nejméně tří let počítanou zpětně od 

smrti nájemce a aby mělo zároveň toto soužití znaky spotřebního společenství, v rámci něhož 

se budou s nájemcem dělit o  náklady na společné potřeby. Společné uhrazování nákladů 

popsal Nejvyšší soud ve výše citovaném rozsudku R 34/1982 takto: „ . . . společné 

144 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.2.2002 sp. zn. 26 Cdo 463/2002 in Křeček S., Změny v bytovém právu 
po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 53 
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uhrazování nákladů na životní potřeby lze charakterizovat jako hospodářské soužití, při němž 

osoby společně hospodaří se svými příjmy, nejsou přesně oddělovány finanční prostředky a 

nerozlišuje se, kterých věcí v domácnosti smějí tyto osoby užívat.“ Kromě výše uvedeného 

vyžaduje zákon pro přechod nájmu bytu na tyto osoby ještě splnění jedné ze dvou dalších 

podmínek. Jedná se o péči o společnou domácnost nebo odkázanost výživou na nájemce 

bytu. Péčí o společnou domácnost se dle rozsudku R 34/1982 rozumí „zpravidla aktivní výkon 

některých domácích prací, zabezpečování chodu domácnosti, starost o osobní potřeby 

nájemce, jeho ošetřování v nemocnici, vaření, praní atd.“ Z uvedeného vyplývá, že se v praxi 

bude jednat především o nájemcovu družku. Druhou alternativu představuje odkázanost 

výživou na nájemce bytu. Nejvyšší soud v uvedeném rozhodnutí judikoval, že určující pro 

splnění této podmínky je stav faktický, nikoli právní. Zemřelý nájemce proto nemusí mít 

nutně ke spolužijící osobě vyživovací povinnost, nýbrž postačuje, pokud její výživu skutečně 

fakticky zajišťoval, aniž by k tomu byl právně vázán. V praxi si lze představit situaci, kdy 

vyživovanými osobami budou například děti nájemcovy družky.145 Poslední podmínka, 

kterou musí osoby druhé skupiny splnit, je totožná s podmínkou pro první skupinu osob. Je jí 

neexistence vlastního bytu. Tu bude dle judikatury třeba zkoumat nikoli za celou minimální 

tříletou lhůtu povinného soužití s nájemcem, nýbrž pouze k okamžiku smrti nájemce.146 

 Všechny výše uvedené podmínky přechodu nájmu bytu zařazené do druhého odstavce § 

706 obč. zák. platí jak pro vnuky nájemce, tak pro jakékoli další osoby, které jejich splnění 

prokáží. Pro vnuky nájemce však zákon zmírňuje požadavky pokud se týče zákonné tříleté 

lhůty pro soužití ve společné domácnosti s nájemcem. Soud totiž může z důvodů zvláštního 

zřetele hodných rozhodnout, že se vnuci stávají nájemci, i když soužití ve společné 

domácnosti s nájemcem netrvalo tři léta. Důvody zvláštního zřetele hodné mohou mít 

různou povahu a jsou odvislé od konkrétního případu. Může se jednat například o situace, kdy 

soužití s nájemcem bylo vynuceno objektivními okolnostmi, např. úmrtím rodičů vnuka, kdy 

zemřelý nájemce začal vykonávat zároveň funkci jeho opatrovníka, poručníka, vnuk mu byl 

svěřen do péče podle § 45 ZOR apod.147

                                                 
145 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 183 

      

 Zvláštní podmínku pro přechod nájmu bytu stanoví občanský zákoník v § 706 odst. 2 větě 

třetí pro osoby, které nájemce do bytu přijal až po sjednání nájemní smlouvy. K platnému 

146 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2085 
147 Ibid., s. 2084 
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přechodu nájmu bytu po smrti nájemce dojde u těchto osob pouze v případě, že se na tom 

nájemce a pronajímatel písemně dohodli. Tato podmínka byla do ustanovení § 706 obč. zák. 

doplněna až novelou učiněnou zákonem č. 107/2006 Sb. s účinností od 31.3.2006. Dle 

přechodných a závěrečných ustanovení tohoto zákona se podmínka nevztahuje na osoby, 

které nájemce do bytu přijal před tímto datem. Půjde tedy pouze o soby, které se do společné 

domácnosti s nájemcem nastěhovaly po 31.3.2006. Dohoda stran nájemního vztahu může být 

součástí nájemní smlouvy nebo může být učiněna na zvláštní listině, vždy však písemně. Je 

třeba zdůraznit, že pronajímatel v rámci této dohody nevyslovuje souhlas s pobytem další 

osoby ve společné domácnosti s nájemcem, neboť do společné domácnosti si nájemce může 

přizvat kohokoliv. Toto právo nájemce vyplývá z ustanovení § 689 obč. zák. Pronajímatel 

vyjadřuje pouze souhlas s tím, že v případě smrti současného nájemce bytu přejde nájem na 

osobu, jenž bude žít v tomto okamžiku s nájemcem v předmětném bytě a prokáže splnění 

dalších podmínek vyžadovaných zákonem. Uvedená dodatečná podmínka se však nevztahuje 

na vnuky nájemce.148          

 Na závěr výkladu o podmínkách přechodu nájmu bytu je nezbytné podotknout, že 

v případě, kdy splní podmínky přechodu nájmu zároveň více osob, vzniká těmto osobám 

právo společného nájmu bytu. Pro osoby, na něž nájem přechází totiž není stanoveno žádné 

pořadí, v jakém by na ně nájem bytu měl přejít, jak je tomu například u dědění.  Není dokonce 

ani stanoveno, že by první skupina osob měla přednost před druhou. Společnými nájemci se 

tak mohou stát například nájemcova dcera a družka. V případě, že podmínky přechodu nájmu 

splní oba manželé, vznikne jim právo společného nájmu manžely. Stejný případ nastane 

pokud nájem přejde na osobu, která je ženatá či vdaná.149    

 Velmi složitou otázkou, ohledně níž se názory odborné literatury výrazně rozcházejí, je 

otázka způsobu přechodu nájmu bytu. Dle názoru kolektivu autorů komentáře 

k občanskému zákoníku vedených prof. Švestkou dochází splněním zákonných předpokladů 

k přechodu nájmu bytu přímo ze zákona. K přechodu není nutné prohlášení oprávněných 

osob, souhlas pronajímatele ani oznámení pronajímateli.150

                                                 
148 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 51 – 52  

 Stejný pohled na věc zastávají 

autoři dalšího komentáře M. Holub, J. Fiala a J. Borovský, když tvrdí, že k přechodu nájmu 

není zapotřebí jakéhokoli právního úkonu osoby, na níž nájem bytu přechází, ani dohody 

149 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2082 
150 Ibid., s. 2080 
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s pronajímatelem.151 Naopak v dalších publikacích jsem narazila na názory odlišné. Stanislav 

Křeček ve své knize Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007 vyslovil myšlenku, že k platnému 

přechodu nájmu je nezbytné skutečnost přechodu nájmu pronajímateli alespoň oznámit.152 

Podobný názor mají i autoři publikace Vlastnictví a nájem bytů, kteří sice nerozporují judikát 

Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 619/2002153 o automatickém přechodu nájmu bytu ze 

zákona, tvrdí však, že je třeba, aby nájemce pronajímateli přechod práva nájmu bytu oznámil 

a doložil splnění podmínek rozhodných pro přechod tohoto práva.154 Osobitý postoj k této 

problematice  zastává ve svém článku Přechod nájmu bytu aneb malá revoluce v nájemních 

vztazích JUDr. David Máša, když tvrdí, že k platnému přechodu nájmu bytu může dojít pouze 

řádným prokázáním splnění všech zákonných předpokladů přechodu nájmu bytu osobou, na 

kterou má nájem přejít. Staví se tak do opozice vůči názoru autorů obou komentářů o 

automatickém přechodu nájmu bytu ze zákona.155

                                                 
151 Holub M., Fiala J., Borovský J., Občanský zákoník, Poznámkové vydání s judikaturou, 12. vydání, Praha, 
Linde, a.s., 2006, s. 678 

 Osobně se přikláním k poslední 

z uvedených variant. Domnívám se, že přechod nájmu bytu by neměl být automatickou 

záležitostí. Osobám, které jsou k přechodu nájmu legitimovány, by měl být dán prostor, aby 

se sami rozhodly, zda této zákonné možnosti využijí. Pro ten případ by měly řádně 

pronajímateli svoje rozhodnutí oznámit a prokázat, že splnily všechny předpoklady 

k přechodu nájmu bytu stanovené zákonem. Podmínka prokázání splnění stanovených 

předpokladů ostatně vyplývá ze samotné dikce zákona ( „ . . . stávají se nájemci jeho děti, 

partner, rodič, sourozenci, zeť, snacha, kteří prokáží, že . . .“), i když toto prokazování není 

zákonodárcem blíže specifikováno. Právě chybějící specifikace zřejmě vedla zastánce 

automatického zákonného přechodu nájmu bytu k názoru, že prokazování se vztahuje až na 

případný soudní spor. Z ustanovení zákona pak odvozují důkazní břemeno toho, kdo tvrdí, že 

na něj nájem přešel. Dle mého názoru je však nezbytné, aby se pronajímatel o oprávněnosti 

přechodu nájmu bytu uplatňovaného některou z osob uvedených v ustanovení § 706 obč. zák. 

dozvěděl dříve než z rozhodnutí soudu. Předešlo by se tak zbytečným soudním sporům, které 

by odpadly, prokázal-li by nový nájemce skutečnost přechodu nájmu pronajímateli sám a až 

v případě, že by se pronajímatel s takovým prokázáním nespokojil, přistoupil by k řešení věci 

152 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 55 
153 pozn. judikát je uveden v úvodu výkladu o relativním zániku nájmu bytu 
154 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 182 
155 Máša D., Přechod nájmu bytu, aneb malá revoluce v nájemních vztazích, Právní rozhledy, 2005, č. 22, s. 830 
– 834 
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soudní cestou.           

  Nicméně otázkou, která je ve všech publikacích vnímána jednotně, je okamžik, ke 

kterému nájem bytu na oprávněnou osobu přechází. Za rozhodující den je považován den 

smrti uživatele.156 Nový nájemce pak vstupuje do nájemního vztahu ve stavu k tomuto dni. 

Důležitým předpokladem však je, že nájemní právo původního nájemce k tomuto datu 

skutečně existovalo. Za situace, kdy by došlo před jeho smrtí k podání výpovědi podle § 711 

obč. zák. či k přivolení výpovědi soudem podle § 711a obč. zák. a původní nájemce by v době 

své smrti v předmětném bytě bydlel pouze na základě tzv. práva na bydlení vyplývajícího z § 

712a obč. zák., nájem by na právního nástupce přejít nemohl.157 Nemožnost přechodu nájmu 

na právního nástupce v těchto případech odůvodňuje Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 28 Cdo 

1000/2001 ze dne 26.6.2001 takto: „V období mezi skončením nájemního poměru a posledním 

dnem lhůty k vyklizení bytu má osoba, jejíž nájemní poměr skončil „právo na bydlení“, jehož 

obsah byl novelou provedenou s účinností od 1. 1. 1995 zákonem č. 267/94 Sb. zpřesněn 

ustanovením § 712a občanského zákoníku. V tomto ustanovení je výslovně uvedeno, že osoba 

jejíž nájemní poměr skončil, požívá práv a povinností v rozsahu odpovídajícím ustanovením § 

687 až 699 a přiměřeně § 700 až 702 odst. 1. Jelikož po soudně přivolené výpovědi byla 

práva a povinnosti původního nájemce k předmětnému bytu upravena pouze výše 

vyjmenovanými ustanoveními, nemohlo toto právo na bydlení na dovolatele (vnuka původního 

nájemce) přejít z důvodu nemožnosti analogického použití ustanovení § 706 obč. zák. Smrtí 

původního nájemce tak odpadl právní důvod k bydlení dovolatele v bytě.“158

                                                 
156 Holub M., Fiala J., Borovský J., Občanský zákoník, Poznámkové vydání s judikaturou, 12. vydání, Praha, 
Linde, a.s., 2006, s. 678 

 

 Přestože osoba, na níž právo nájmu bytu ke dni smrti nájemce přechází, vstupuje do 

původního nájemního vztahu a zdálo by se tedy, že musí po bývalém nájemci bytu přebrat 

veškerá práva a povinnosti, není tomu tak zcela. Toto právní nástupnictví se totiž vztahuje 

pouze na základní práva a povinnosti nájemního vztahu, nikoli na dílčí peněžitá práva a 

povinnosti zemřelého nájemce. Na novém nájemci tak nelze požadovat úhradu dlužného 

nájemného splatného do okamžiku smrti původního nájemce či jiné peněžité závazky vzniklé 

v souvislosti s výkonem jeho nájemního práva. Novému nájemci na druhou stranu nepřísluší 

například právo na slevu z nájemného podle §§ 698 a 699 obč. zák. nebo právo na náhradu 

nákladů, které dle § 691 obč. zák. původní nájemce účelně vynaložil na odstranění vad, jež 

157 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 180 
158 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.6.2001, sp. zn. 28 Cdo 1000/2001 
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pronajímatel neodstranil včas sám. Všechny peněžité závazky a pohledávky se řídí režimem 

práva dědického. Ze zákona tak přecházejí na dědice zemřelého nájemce. Nový nájemce však 

v důsledku přechodu nájmu vstupuje do podnájemního vztahu, neboť podnájem má 

k nájemnímu vztahu povahu akcesorickou. Nedošlo-li k zániku nájemního vztahu, nemůže 

zaniknout ani vztah podnájemní, jenž je od tohoto vztahu odvozen. Nový nájemce je dále 

zavázán například platnou dohodou o výměně bytu uzavřenou původním nájemcem.159 

 Na závěr kapitoly o přechodu nájmu bytu v důsledku smrti nájemce je třeba podotknout, 

že účelem tohoto ustanovení je především ochrana osob, které s původním nájemcem pojila 

velmi úzká vazba a které s ním v nájemním bytě žily před jeho smrtí. Jedná se o osoby, na 

nichž nelze spravedlivě požadovat, aby si v důsledku náhlé události, jakou bezesporu smrt 

nájemce představuje, zajistily de facto ze dne na den bytovou potřebu jinak, pokud jim navíc 

nesvědčí žádný jiný právní důvod bydlení.160      

 Nicméně v praxi bývá běžné, že je tohoto ustanovení zneužíváno, a to zejména v případě 

regulovaných nájmů. Především nájemci pokročilejšího věku se často snaží nalézt způsoby, 

jakým by pro případ své smrti docílili přechodu nájmu bytu na své rodinné příslušníky, kteří 

by nadále mohli využívat výhod zákonné regulace nájemného. Toto chování představuje 

značné omezení pronajímatelů, kteří nemohou v důsledku nastalé právní události svobodně 

disponovat se svými byty. Uvedené často až vypočítavé chování nájemců vedlo ke zpřísnění 

ustanovení § 706 obč. zák. novelou zákonem č. 107/2006 Sb. spočívající v přesunu vnuků do 

druhého odstavce vyžadujícího přísnější podmínky přechodu nájmu a dále omezení pro 

osoby, jež nejsou s nájemcem v příbuzenském vztahu, představované existencí předchozí 

dohody pronajímatele a nájemce o možnosti přechodu nájmu na tyto osoby.161   

 Problémem může být na druhé straně i nepříliš férové chování pronajímatele. Bude 

docházet k situacím, kdy nájem přejde na osoby uvedené v § 706 obč. zák. oprávněně a bez 

jakýchkoli zištných účelů, pronajímatel však bude mít zájem na uzavření nájemní smlouvy 

s jiným nájemcem, s nímž bude moci sjednat tržní nájemné a nikoli pokračovat v nájemním 

vztahu vázaném na nájemné regulované. To může vést až k šikanóznímu jednání stran 

pronajímatele, jenž se bude snažit nájemce z bytu všemi možnými prostředky vystrnadit.162

                                                 
159 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 180 - 181 

 

160 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2081 
161 Brach P., Právní aspekty přechodu nájmu bytu, Právní rádce, 2005, č. 4, s. 11 – 12 
162 Ibid.  
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 4.1.2. Přechod nájmu bytu v důsledku opuštění společné domácnosti 

 Druhý důvod zákonného přechodu nájmu bytu představuje trvalé opuštění společné 

domácnosti původním nájemcem. Dle § 708 obč. zák. se pro tento případ použije ustanovení 

o přechodu nájmu bytu podle § 706 odst. 1 a 2 a § 707 odst. 1 obč. zák. Po splnění zákonných 

podmínek tak v důsledku trvalého opuštění společné domácnosti dochází k přechodu nájmu 

bytu na stejné osoby jako v případě smrti nájemce. Pro případ společného nájmu bytu 

manžely pak dochází k automatickému přechodu nájmu bytu na toho z manželů, který 

v předmětném bytě setrval. Přestože se zákon v § 708 nezmiňuje o použití ustanovení § 707 

odst. 2 a 3, dovozuje Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích, že je lze pro případ opuštění 

společné domácnosti použít analogicky. Jedná se o společný nájem bytu ve smyslu § 700 a 

násl. obč. zák. a společný nájem družstevního bytu manžely. Analogii je nicméně dle názoru 

Nejvyššího soudu možno použít v posledním jmenovaném případě pouze tam, kde byt opustí 

ten z manželů, jemuž nesvědčí členství v bytovém družstvu163    

 Zásadní otázkou je, co se považuje za ono trvalé opuštění společné domácnosti. Jelikož 

zákon tento výraz nijak blíže nespecifikuje, je třeba opět nahlédnout do soudní judikatury, 

která je za dlouhá léta používání tohoto ustanovení již poměrně bohatá a je schopna tuto 

otázku spolehlivě zodpovědět. Trvalým opuštěním společné domácnosti obecně soudy rozumí 

jednání nájemce bytu vedené s úmyslem společnou domácnost zrušit a již ji neobnovit. 

Jednání nájemce může být učiněno jak výslovně, pokud například nájemce prohlásí, že 

natrvalo opouští společnou domácnost, tak konkludentně, není-li pochyb o úmyslu nájemce 

společnou domácnost trvale opustit. Může jít například o odstěhování se za účelem založení 

nové domácnosti. Vždy je třeba mít na paměti, že opuštění společné domácnosti je nejen 

úkonem faktickým, ale i právním, zakládajícím zánik nájemního vztahu na straně tohoto 

nájemce. Jako každý právní úkon musí i tento splňovat náležitosti stanovené § 37 obč. zák., tj. 

musí být učiněn svobodně, vážně, srozumitelně a určitě, jinak je neplatný.164

                                                 
163 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2097 - 2099 

 „Za svobodné 

opuštění společné domácnosti“ nelze dle názoru Nejvyššího soudu vysloveného v rozsudku 

sp. zn. 2 Cdon 1980/1997 ze dne 30.9.1999 „považovat takové opuštění, které je motivováno 

snahou vyhnout se konfliktům v manželství nebo je vyvoláno jednáním druhého z manželů 

164 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 186 - 187 
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spočívající např. v znesnadnění přístupu do bytu, výměnou zámku u dveří apod.“165

 Důležitým prvkem opuštění společné domácnosti je jeho trvalost. Aplikaci ustanovení § 

708 obč. zák. proto vylučuje opuštění společné domácnosti, jež má charakter pouze dočasný. 

V praxi však není vyloučena možnost, že se nájemce odstěhuje pouze dočasně, později však 

pojme úmysl opustit společnou domácnost trvale. K tomuto případu se vyjádřil Nejvyšší soud 

v rozsudku ze dne 24.7.2002 sp. zn. 26 Cdo 396/2001 následovně: „Právní následky tohoto 

jednání nastávají v době, kdy nájemce svoji vůli trvale opustit společnou domácnost projevil a 

realizoval. Nelze vyloučit situaci, že nájemce úmysl trvale opustit společnou domácnost pojme 

až po odchodu ze společné domácnosti nebo že vůli trvale opustit společnou domácnost 

nezrealizuje v jednom časovém rozmezí.“166      

 Jestliže k účinkům § 708 obč. zák. dochází až projevem vůle nájemce a její realizací, je 

nutné zkoumat existenci společné domácnosti k tomuto okamžiku. Pokud společná domácnost 

neexistuje, není možné ji z povahy věci ani opustit. Nejvyšší soud k požadavku existence 

společné domácnosti uvádí, že „nelze bezvýhradně trvat na požadavku, aby manželé vedli 

společnou domácnost ke dni, kdy jeden z nich projevil a realizoval svoji vůli trvale společnou 

domácnost opustit, tedy na požadavku, že okamžik ukončení společné domácnosti spadá 

časově v jedno s okamžikem trvalého opuštění společné domácnosti. Naopak ve vztazích mezi 

manžely jde spíše o situaci, kdy manželství sice po formální stránce trvá, ale nese znaky 

manželství rozvráceného, a kdy trvalé opuštění společné domácnosti jedním z nich je 

důsledkem (projevem) rozvratu manželských vztahů.“167     

 Jak již bylo zdůrazněno, v případě přechodu nájmu bytu v důsledku smrti nájemce, je 

nezbytné zkoumat pečlivě okolnosti každého konkrétního případu ke zjištění, zda ke 

skutečnostem zakládajícím přechod nájmu bytu skutečně došlo. V případě § 708 obč. zák. 

nebude určující, že se nájemce například odhlásil z trvalého pobytu nebo že z bytu odstěhoval 

své svršky, ale že současně pojal úmysl odstěhovat se a v budoucnu se do bytu nevrátit. 

Pokud by se nájemce přesto v budoucnu do bytu navrátil, nemůže se pak zaniklé právo 

obnovit. Výjimku připustily soudy pouze u společného nájmu bytu manžely.168

 

 

                                                 
165 Křeček S., Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007, Praha: Linde a.s., 2006, s. 57 
166 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2098 - 2099 
167 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13.3.2003, sp. zn. 26 Cdo 629/2002 
168 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2098 
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4.2. Změna vlastnického práva k bytovému domu či bytu 

 Další možnost relativního zániku nájmu bytu představuje změna na druhé straně 

nájemního vztahu, tj. na straně pronajímatele bytu. Jelikož se občanský zákoník o této situaci 

v rámci speciálních ustanovení o nájmu bytu nezmiňuje, bude třeba nahlédnout do obecných 

ustanovení týkajících se nájmu věci obecně. § 680 odst. 2 obč. zák. upravuje nájemní vztah, 

dojde-li ke změně vlastnictví k pronajímané věci. Pro tento případ stanoví, že nabyvatel 

vstupuje do právního postavení původního pronajímatele. Jedná se tedy o změnu subjektu 

nájemního vztahu na straně pronajímatele věci. Co se týče aplikovatelnosti tohoto ustanovení 

na nájem bytu, shoduje se judikatura na tom, že se uplatní i ve vztazích nájmu bytu. Právní 

důvody změny vlastnictví k bytu, popř. k domu, v němž se byt nachází, mohou být různé. 

Jsou jimi hlavně smlouva (kupní, darovací, aj.), dědění, ale i zákon. Na základě zákona 

přecházely například do obecního vlastnictví některé byty specifikované v předpise č. 

172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Na 

nové  pronajímatele přecházel nájemní vztah v 90. letech rovněž v důsledku privatizace nebo 

tzv. „restitučních předpisů“.169        

 Stejně jako v případě nájemce, jedná se i zde o zvláštní druh právního nástupnictví 

(sukcese), na jehož základě dochází k přechodu nájemního vztahu přímo ze zákona, aniž by 

bylo třeba uzavírat s nájemcem (popř. nájemci) novou nájemní smlouvu. Ten, na nějž přešlo 

vlastnické právo k bytu či domu, ve kterém se byt nachází, přebírá spolu s vlastnictvím i 

nájemní vztahy s tímto bytem (byty) spojené. Nový vlastník vstupuje do nájemního vztahu ve 

stavu, v jakém se k okamžiku nabytí vlastnictví nachází a přebírá ho se všemi jeho základními 

atributy, tj. zejména předmětem nájmu a právy a povinnostmi subjektů. I zde však platí, že na 

pronajímatele nepřechází peněžité pohledávky a dluhy původního pronajímatele.170

                                                 
169 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 176 

 V tomto 

smyslu rozhoduje i Nejvyšší soud, jenž například v rozsudku ze dne 10.9.2002 sp. zn. 28 Cdo 

1427/2002 vyslovil, že „povinnost nahradit uživateli bytu náklady, které vynaložil na jeho 

zhodnocení, má výlučně původní pronajímatel. Na dalšího nabyvatele domu tato povinnost ze 

zákona nepřechází.“ Nového pronajímatele naopak zavazují některé další skutečnosti 

z nájemního vztahu vyplývající, jež nemají charakter peněžitého plnění. Dle rozsudku 

Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 493/2001 ze dne 4.9.2002 tak například „na nabyvatele 

bytového domu přechází povinnost předchozího pronajímatele strpět výkon práva bydlet v 

170 Ibid., s. 176 - 177 
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bytě do zajištění bytové náhrady podle § 713 odst. 1 obč. zák.“171    

 K postavení nájemce se Nejvyšší soud vyjádřil v rozsudku ze dne 30.10.2002, sp. zn. 25 

Cdo 136/2001. Dle jeho názoru „se se změnou vlastníka domu na právu nájemce užívat 

předmět nájmu za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě ani na jeho povinnostech plnit 

nájemné sjednané v nájemní smlouvě nic nemění.“ Tento závěr je nepochybně správný. Je 

rovněž v souladu s podstatou relativního zániku nájmu bytu, jež je příčinou ukončení nájmu 

pouze na jedné straně nájemního vztahu, v tomto případě na straně pronajímatele. Na právní 

postavení nájemce by proto tato skutečnost neměla mít žádný vliv. Faktický stav je však často 

odlišný. Nový pronajímatel se může nacházet v jiné bytové situaci než pronajímatel původní a 

může potřebovat byt pro sebe, pro jinou osobu nebo třeba pro svého pracovníka. Bude pak 

zřejmě uplatňovat některý z výpovědních důvodů, jež se mu v § 711a obč. zák. pro tyto 

případy nabízí. V praxi se proto může snadno stát, že na změnu osoby pronajímatele doplatí 

ve výsledku stejně nájemci.172

4.3. Výměna bytu 

        

      

 Další z možných způsobů relativního zániku nájmu bytu představuje dohoda o výměně 

bytu. Dohoda může být uzavřena mezi dvěma popř. více nájemci bytů. Bude se proto jednat o 

smlouvu, která může mít dva nebo více subjektů. V případě společného nájmu bytu musí 

dohodu uzavřít všichni společní nájemci. Dohoda o výměně bytu  má povahu právního úkonu 

a musí proto splňovat všechny náležitosti na právní úkony kladené. Kromě toho vyžaduje 

občanský zákoník v § 715 k platnosti smlouvy písemnou formu a souhlas pronajímatelů 

vyměňovaných bytů. Obecně postačuje, je-li alespoň jeden z předmětných bytů užíván na 

základě nájmu, další mohou být užívány na základě jiného neodvozeného práva, např. 

vlastnického nebo práva z inominátní smlouvy.173

                                                 
171 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 1941 

      

 Stejně jako ostatní způsoby relativního zániku nájmu bytu, nemá ani dohoda o výměně 

bytu za následek zánik celého nájemního vztahu, nýbrž pouze změnu na jedné straně tohoto 

vztahu. Na rozdíl od předchozích případů, ve kterých docházelo na základě určité právní 

skutečnosti k relativnímu zániku nájmu v rámci jednoho nájemního vztahu, bude v případě 

172 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 176 -177 
173 Holub M., Fiala J., Borovský J., Občanský zákoník, Poznámkové vydání s judikaturou, 12. vydání, Praha, 
Linde, a.s., 2006, s. 718 
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dohody o výměně bytu připadat v úvahu změna v rámci dvou, popř. i více nájemních vztahů. 

Ani zde však nebude třeba původní vztahy rušit a zakládat novými nájemními smlouvami 

nové.174          

 Nicméně je třeba připomenout, že tomu tak nebylo vždy. V minulosti se právní teorie i 

praxe shodovaly na tom, že cestu k platné výměně bytů představuje jedině řádný zánik 

nájemního vztahu dohodou s původním nájemcem a uzavření nájemní smlouvy s nájemcem 

novým. Toto chápání prolomil až rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.5.2001, sp. zn. 20 

Cdo 1230/1999, který připustil pro případ výměny bytu relativní zánik nájmu.175 Konkrétně 

zde Nejvyšší soud judikoval následující: „Ke dni splnění dohody o výměně bytů (§ 716 obč. 

zák.) vstupují účastníci dohody (nájemci) ve výměnou získaných bytech do nájemního poměru 

založeného nájemní smlouvou mezi pronajímatelem a původním nájemcem; ke stejnému 

okamžiku jim zaniká dosavadní nájemní vztah ke směňovanému bytu. Podmínkou vzniku 

nájemního poměru k výměnou získanému bytu není uzavření nové nájemní smlouvy.“176  

 Stejně jako v případě přechodu nájmu v důsledku smrti či opuštění společné domácnosti, 

vstupují i zde noví nájemci do původních nájemních vztahů ve stavu, v jakém k okamžiku 

výměny jsou, a přebírají práva a povinnosti z těchto vztahů vyplývající. Ani v případě 

výměny však nejsou povinni k úhradě již vzniklých peněžitých závazků původních nájemců. 

Co se týče podnájmu, mělo se v souvislosti s dřívějším chápáním výměny bytu za to, že 

v důsledku zániku původních nájemních vztahů zaniká. Nový pohled na tuto problematiku již 

zánik podnájemních vztahů neodůvodňuje. V důsledku jejich akcesority tak zůstávají 

s nájemními vztahy zachovány i vztahy podnájemní.177

                                                 
174 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2172 - 2173 

     

 Kromě uzavření dohody o výměně bytu požaduje zákon v § 715 obč. zák. k realizaci 

výměny také souhlas pronajímatele. Stejně jako dohoda, i souhlas musí být učiněn 

v písemné podobě. Otázkou je, kdy by měl být tento souhlas udělen, zda před nebo až po 

uzavření dohody o výměně bytu. Pomocí  gramatického výkladu zákona bychom zřejmě došli 

k závěru, že souhlas je třeba udělit předběžně, neboť zákonodárce v § 715 obč. zák. doslova 

uvádí: „Se souhlasem pronajímatele se mohou nájemci dohodnout . . .“ Na druhou stranu 

z logiky věci by bylo vhodnější, aby byl souhlas udělen následně. Pronajímatel by se tak mohl 

175 Dejlová H., Zánik nájmu bytu, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 77   
176 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.5.2001, sp. zn. 20 Cdo 1230/1999 (R 7/2002) in Švestka J., Spáčil J., 
Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 2176 
177 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2172 - 2173 
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vyjádřit ke konkrétním podmínkám již uzavřené dohody, jakož i konkrétní osobě nového 

nájemce. Soudy se obecně přiklání k druhé z uvedených možností, tj. následnému udělení 

souhlasu pronajímatelem.178 Tento přístup odůvodňují oprávněním vlastníka disponovat se 

svým majetkem: „Musí-li mít dohoda o výměně písemnou formu, a je-li vázána na písemný 

souhlas pronajímatele, pak logicky musí písemná dohoda předcházet projevu vůle 

pronajímatele, jímž vyjadřuje svůj souhlas (nesouhlas) s existující (v písemné formě) učiněnou 

dohodou nájemců. Opačný výklad, a to ten, že souhlas pronajímatele může předcházet 

uzavření dohody o výměně bytu, nelze přijmout. Takovýto výklad by především odporoval 

smyslu zákonné úpravy dohody o výměně bytu, chránící vedle zájmů nájemců též oprávněné 

zájmy pronajímatele – vlastníka - disponovat se svým majetkem. Pronajímateli nepochybně 

není lhostejné, kdo se stane (namísto původního) nájemcem bytu; aby mohl zvážit, zda s 

dohodou o výměně bytu vysloví souhlas či jej odepře, musí mu být obsah dohody (osoba 

budoucího nájemce) znám.“179 V praxi však dochází i k takovým extrémním případům, kdy 

soud vyžaduje následný souhlas jako podmínku platnosti smlouvy a považuje smlouvu 

v důsledku pouhého předchozího souhlasu za absolutně neplatnou. V tomto smyslu rozhodl 

soud  právě ve výše citovaném rozsudku, jenž se stal předmětem nemalé kritiky.180 Právní 

teorie je obecně toho názoru, že souhlas pronajímatele může být udělen předběžně i následně. 

Je totiž třeba najít takovou interpretaci daného ustanovení, která by umožňovala výkon práv 

obou stran. Zpřísnění požadavku na okamžik udělení souhlasu takové vhodné interpretační 

řešení nepředstavuje.181

                                                 
178 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2173 - 2174 

        

 Souhlas s dohodou o výměně bytu může pronajímatel odepřít, učiní-li tak z vážných 

důvodů. V opačném případě však může soud dle § 715 obč. zák. na návrh nájemce jeho 

souhlas rozhodnutím nahradit. Co se považuje za závažné důvody odepření, zákon blíže 

nespecifikuje. Odpověď je třeba hledat v soudní judikatuře. Jednoznačnou definici však 

179 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3.10.2002, sp. zn. 26 Cdo 802/2000 
180 např. Kučera M., Souhlas pronajímatele s výměnou bytu, Jurisprudence, 2003, č. 3, s. 31; Autor článku 
považuje požadavek předchozího souhlasu pronajímatele s dohodou o výměně bytu z hlediska ochrany 
pronajímatelů za nadbytečný, neboť se domnívá, že i předchozí souhlas lze udělit s uzavřením smlouvy za již 
konkrétně definovaných podmínek, jejichž součástí může být i předem určená osoba nového nájemce. Navíc 
požadavek následného souhlasu pronajímatele nemá oporu ani v textu zákona. Je proto přehnané spojovat 
s takovým požadavkem absolutní neplatnost smlouvy. Autor považuje za vhodné ponechat rozhodnutí o tom, zda 
udělit předchozí souhlas či zda vyslovit souhlas s již uzavřenou dohodou, přímo na pronajímateli. Takový 
přístup by byl koneckonců v souladu se zákonným ustanovením a nepředstavoval by zásah do autonomie vůle 
subjektů soukromoprávních vztahů, jak se stalo v uvedeném kontroverzním rozsudku.     
181 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2173 - 2174 
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nenalezneme ani zde, jelikož bude třeba pečlivě zkoumat specifika každého konkrétního 

případu. Nicméně existují otázky, které soudy položily najisto a jež plní funkci jakýchsi 

precedentů pro další případy. V rozsudku ze dne 19.1.2005, sp. zn. 26 Cdo 778/2004 tak 

například Nejvyšší soud judikoval, že nejde o závažný důvod odepření souhlasu 

pronajímatele, hodlá-li pronajímatel byt použít pro jiné osoby (v daném případě pro svou 

matku), neboť se jedná o obcházení ustanovení o výpovědi z nájmu bytu. Jinak však posoudil 

odepření souhlasu z důvodu porušování povinností nájemce, např. neužívání bytu. Takový 

důvod naopak v rozsudku ze dne 20.9. 2007 sp. zn. 26 Cdo 3006/2006 jako obcházení zákona 

neposoudil. O závažný důvod odepření souhlasu nejde dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 

25.5.2004 sp. zn. 26 Cdo 736/2003 ani „v případě, kdy tak pronajímatel učiní jen proto, aby 

prostřednictvím výměny bytu dosáhl změny dosavadního nájemního vztahu na dobu neurčitou 

na nájemní vztah na dobu určitou.“ Dle judikatury  přichází v úvahu i takové důvody 

odepření, které se neváží přímo k nájemnímu vztahu, nýbrž k osobě samotného nájemce, 

pokud se samozřejmě nejedná o důvody diskriminační nebo jiné, které by byly v rozporu 

s Listinou základních práv a svobod. V rozsudku ze dne 29.2.2000 sp. zn. 20 Cdo 2267/1999 

Nevyšší soud judikoval: „Odepření souhlasu s výměnou bytu není odepřením bez závažných 

důvodů (§ 715 obč. zák.), jestliže tak pronajímatel učinil proto, že osoba, se kterou dosavadní 

nájemce byt vyměňuje (budoucí nájemce), byla v minulosti nikoli ojediněle soudně postižena 

za úmyslnou trestnou činnost.“182          

 Co se týče povahy samotného soudního rozhodnutí, jímž se souhlas pronajímatele 

nahrazuje, smí být vázáno pouze na konkrétní dohodu o výměně bytu uzavřenou mezi 

nájemci a nesmí na této dohodě nic měnit. Soud nemůže svým rozhodnutím dohodu v žádném 

případě nahrazovat.183

                                                 
182 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2174 - 2176 

         

 V § 716 odst. 1 počítá občanský zákoník i s případy, kdy si již platně uzavřenou a 

pronajímatelem odsouhlasenou dohodu jeden z nájemců rozmyslí a výměnu bytu uskutečnit 

nehodlá. V takovém případě umožňuje zákon uplatnit právo na splnění dohody u soudu do 

tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven pronajímatelem souhlas. Uplynutí této lhůty 

má ze zákona prekluzívní účinek. Je třeba doplnit, že pro počátek běhu lhůty bude souhlas 

pronajímatele určující pouze jedná-li se o souhlas následný. V případě předběžného souhlasu 

nebude běh tříměsíční prekluzívní lhůty od okamžiku vyslovení souhlasu pronajímatele 

183 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.4.2002, sp. zn. 26 Cdo 424/2001 in Švestka J., Spáčil J., Škárová M., 
Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 2175 
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připadat v úvahu, neboť nelze připustit, aby lhůta k uplatnění práv uplynula již před jejich 

vznikem, tedy před právními účinky dohody. Prekluzívní lhůta se proto pro tyto případy bude 

počítat teprve od účinnosti dohody o výměně bytu.184      

 Z výše uvedeného by mohlo vyplývat, že nájemce lze ke splnění platně uzavřené dohody 

o výměně bytu vždy soudně donutit. Zákon však v § 716 odst. 2 obč. zák. pamatoval i na 

případy, kdy nájemci v uskutečnění výměny brání nějaké závažné okolnosti, pro něž na něm 

splnění dohody nelze spravedlivě požadovat. V takovém případě umožňuje zákon nájemci od 

dohody odstoupit. K odstoupení však musí dojít bez zbytečného odkladu. Pro posouzení  

závažných důvodů na straně nájemce opět platí potřeba individuálního přístupu k věci. Mezi 

závažné důvody budou obecně patřit například vážné změny zdravotního stavu, smrt člena 

rodiny, apod.185

 

 

4.4. Zánik nájmu bytu soudním rozhodnutím 

 Specifický druh relativního zániku nájmu bytu představuje soudní rozhodnutí o zrušení 

práva společného nájmu bytu. Tuto možnost upravuje občanský zákoník jak pro společný 

nájem bytu několika nájemci dle § 700 a násl., tak pro společný nájem nedružstevního bytu 

manžely dle § 703 a násl. obč. zák. V obou případech se však bude jednat pouze o zánik 

nájmu bytu relativní, projevující se ve zúžení práva nájmu bytu, neboť nedílnou součástí 

rozhodnutí soudu o zániku společného nájmu musí být dle zákona určení, kdo ze společných 

nájemců, popř. který z manželů, bude nadále nájemcem bytu. Dochází tedy pouze k redukci 

počtu společných nájemců bytu, popř. ke vzniku individuálního nájmu bytu, určí-li soud 

nájemcem pouze jednoho ze společných nájemců či stane-li se jediným nájemcem jeden 

z rozvedených manželů.186

                                                 
184 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2176 - 2177 

         

 Případ zániku nájmu bytu soudním rozhodnutím o zrušení společného nájmu bytu 

dle § 700 a násl. obč. zák. upravuje občanský zákoník v § 702 odst. 2. Dle tohoto ustanovení 

může soud v případech zvláštního zřetele hodných zrušit právo společného nájmu na návrh 

některého ze společných nájemců, vznikne-li jím nezaviněný stav, bránící dalšímu 

společnému užívání bytu. Aktivní legitimace k podání takového návrhu svědčí pouze 

185 Ibid., s. 2177 -2178 
186 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 265 – 266, 274 - 277 
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společným nájemcům, nikoli pronajímateli. Účastníky řízení o zrušení společného nájmu bytu 

jsou pak všichni společní nájemci, pronajímatel je opět z tohoto okruhu osob vyloučen. 

Podmínkou vydání rozhodnutí je existence okolností zvláštního zřetele hodných bránících 

v dalším užívání bytu společnými nájemci. Důvody zvláštního zřetele hodné bude nezbytné 

zkoumat s přihlédnutím ke každému konkrétnímu případu a podle ustanovení § 3 odst. 1 obč. 

zák. zjišťovat, zda nejde o výkon práva v rozporu s dobrými mravy. Hodné zvláštního zřetele 

mohou být jednak důvody subjektivní, vyvolané některým ze společných nájemců, stejně tak i 

důvody objektivní, na vůli nájemců nezávislé. Dle soudní judikatury mohou být takovými 

důvody například nadměrná konzumace alkoholu nebo jiných omamných látek, nakažlivá 

nemoc, domácí násilí apod. Není třeba, aby stav vyvolaný důvody zvláštního zřetele hodnými 

bránil společnému užívání bytu absolutně. Stačí, že jej ztěžuje do té míry, že reálně nemohou 

nájemci byt společně řádně užívat. Zánik společného nájmu bytu soudním rozhodnutím však 

neodůvodňují pouhé běžné neshody nájemců. Zruší-li soud právo společného nájmu bytu, určí 

v rozsudku zároveň, který z nájemců nebo kteří z nich budou byt dále užívat. Soud přitom 

není vázán návrhem, neboť se dle § 153 odst. 2 o.s.ř. jedná o řízení, kde z právního předpisu 

vyplývá určitý způsob uspořádání vztahů mezi účastníky.187

                                                 
187 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2048 - 2049 

    

 Zánik společného nájmu bytu manžely soudním rozhodnutím připadá v úvahu pouze 

v případě rozvodu manželství. U ostatních právních skutečností majících vliv na existenci 

nájemního práva manželů, tj. smrti jednoho z manželů či opuštění společné domácnosti 

jedním z nich, přechází nájem bytu automaticky, aniž by k tomu bylo třeba součinnosti soudu. 

Je nutno zdůraznit, že zánik manželství rozvodem nepůsobí ještě sám o sobě na právo 

společného nájmu bytu žádné právní následky. Dle ustanovení § 705 odst. 1 obč. zák. dochází 

k zániku společného nájmu bytu manžely teprve dohodou rozvedených manželů, nedojde-li 

mezi nimi k dohodě, rozhodne na návrh některého z nich soud. Zákon tedy preferuje dohodu 

manželů o tom, kdo z nich bude byt nadále užívat. K platnosti dohody ve smyslu § 705 odst. 1 

obč. zák. se dle judikatury kromě projevu vůle rozvedených manželů o zrušení jejich práva 

společného nájmu bytu a určení, který z nich se stane výlučným nájemcem bytu, vyžaduje i 

určení toho, kdo z nich byt vyklidí a jaká bytová náhrada tomuto manželovi případně náleží. 

Kromě toho musí dohoda splňovat všechny obecné náležitosti právního úkonu dle § 34 a násl. 

obč. zák. Zákon nevyžaduje pro dohodu rozvedených manželů písemnou formu, nicméně ji 

lze vzhledem k případným pozdějším pochybnostem o její existenci či obsahu doporučit. 
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Nedojde-li mezi rozvedenými manžely k dohodě, lze se domáhat ukončení společného nájmu 

bytu u soudu. Podmínkou pro vydání soudního rozhodnutí o zániku společného nájmu bytu 

manžely je tedy neexistence dohody. Byla-li již dohoda uzavřena, lze se u soudu domáhat 

pouze jejího splnění, nikoli opět zrušení společného nájmu. Návrh na vydání rozhodnutí 

soudu o zrušení společného nájmu je oprávněn podat kterýkoli z manželů. Soud zde stejně 

jako v předchozím případě společných nájemců dle § 700 a násl. obč. zák. nebude vázán 

návrhem toho, kdo toto řízení vyvolal, neboť se dle § 153 odst. 2 o.s.ř. jedná o řízení, kde 

z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahů mezi účastníky. Soud dle § 705 

odst. 3 obč. zák. vezme při rozhodování o dalším nájmu bytu v potaz zejména zájmy 

nezletilých dětí a stanovisko pronajímatele. Vedle uvedených zákonných hledisek přihlíží 

ustálená soudní praxe dále například k sociálním a zdravotním poměrům rozvedených 

manželů, k tomu, jak se který z nich zasloužil o získání bytu, k účelnému využití bytu, atd.188

                                                 
188 Korecká V., K zániku práva společného nájmu bytu manžely – z judikatury Nejvyššího soudu, Soudní 
rozhledy, 2001, č. 2, s. 37 
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5. Zvláštní způsoby zániku nájmu u některých druhů 

bytů 

5.1. Družstevní byty 

  Před tím, než přistoupím k výkladu možných způsobů zániku nájmu družstevních bytů, je 

třeba vymezit, co se pod pojmem družstevní byt vůbec rozumí. Občanský zákoník ani jiný 

právní předpis bohužel definici tohoto pojmu neuvádí. Soudní praxe se ustálila na tom, že 

„družstevním bytem se rozumí byt, který družstvo pronajímá nebo jiným způsobem dává do 

užívání svým členům.“189 K nalezení odpovědi na otázku, co je družstevní byt, je proto třeba 

vymezit pojem bytové družstvo. Obchodní zákoník definuje bytové družstvo v ustanovení § 

221 odst. 2 jako „družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů.“ Mnohem bližší 

vymezení pojmu nabízí soudní judikatura v citovaném usnesení Nejvyššího soudu: „bytovým 

družstvem je každé družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů zejména tím, že jim 

pronajímá nebo jiným způsobem dává do užívání byty nebo jiné místnosti; toto platí jak ve 

vztahu k družstvu, které toto má jako předmět podnikání, ale i vůči tomu, které tuto činnost 

reálně zajišťuje.“ Je proto třeba vždy vycházet z konkrétních okolností a zkoumat, zda 

družstvo bytové potřeby svých členů skutečně uspokojuje. Přitom nemusí být nezbytně 

určující posouzení obchodního jména družstva či zapsaného předmětu podnikání, neboť tyto 

údaje nemusejí odpovídat skutečnému stavu.190      

 Z výše uvedeného vyplývá, že o nájem družstevního bytu se bude jednat v případě, 

přenechá-li družstvo na základě nájemní smlouvy do užívání byt svému členovi. V praxi však 

nejsou vyloučeny ani případy, kdy družstvo přenechá byt do nájmu nečlenovi, i když 

primárně by mělo uspokojovat především bytovou potřebu svých členů.191

                                                 
189 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.7.1999, sp. zn. 21 Cdo 327/99, uveřejněné pod č. 12 v sešitě č. 2 z roku 
2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (R 12/2001) 

 Takový vztah by 

pak již nebyl nájmem družstevního bytu, ale řídil by se obecnými ustanoveními občanského 

190 Dvořák T., K některým otázkám právní úpravy bytových družstev, Bulletin advokacie, 2002, č. 1, s. 29 - 37 
191 Ibid., s. 30; Dle autora článku lze nájem družstevních bytů nečlenům podle okolností konkrétního případu 
připustit. Pokud má družstvo např. 2 000 bytů, z nichž 20 bytů pronajímá za tržní nájemné osobám, které mají 
dostatečné finanční prostředky a o vstup do družstva nestojí, přičemž z těchto prostředků financuje opravu a 
údržbu domů, lze toto akceptovat. Naopak pokud by z těchto 2 000 bytů bylo plných 95 % pronajímáno osobám, 
které mají zájem o vstup do družstva, jsou ve složité finanční situaci, a získané prostředky by použilo na 
financování blahobytného života svých vedoucích funkcionářů, nemohlo by se takové družstvo posoudit jako 
družstvo bytové, neboť primárním účelem bytového družstva je uspokojovat bytové potřeby svých členů. 
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zákoníku o nájmu bytu.192         

  Nájemní smlouva mezi družstvem a členem tohoto družstva nepředstavuje jediný možný 

způsob vzniku nájmu družstevního bytu. Vedle toho může nájem vzniknout například 

převodem členského podílu, neboť převod členských práv a povinností dle § 230 obch. zák. 

již nepodléhá souhlasu orgánů družstva a práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na 

nabyvatele pouze předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu. Na 

nabyvatele tak v důsledku toho přechází právo nájmu družstevního bytu, aniž by bylo 

zapotřebí uzavírat s družstvem nájemní smlouvu.193 Nájemní vztah může být založen i 

děděním, neboť dle § 706 odst. 3 obč. zák. přechází v důsledku smrti nájemce družstevního 

bytu (nejde-li o byt ve společném nájmu manželů) jeho členství a nájem na toho dědice, 

kterému připadl členský podíl.194 V úvahu připadá i vznik nájmu družstevního bytu na 

základě dohody o výměně bytu, neboť jak bylo naznačeno v předchozím oddíle, přechází 

práva a povinnosti z nájemního vztahu v důsledku dohody na nové nájemce přímo, aniž by 

bylo třeba uzavírat nové nájemní smlouvy. Zde je však třeba podotknout, že v případě 

družstevního bytu bude muset být součástí dohody zřejmě i dohoda o převodu členství, neboť 

stál-li by na druhé straně nájemník bytu nedružstevního, nemohl by na něj v důsledku dohody 

o výměně bytu přejít nájem bytu družstevního, aniž by se stal členem družstva. Za 

předpokladu absence dohody o převodu členství by i tak výměna byla uskutečnitelná, k bytu 

by pak vznikl nájem podle obecných ustanovení o nájmu bytu (za předpokladu, že by s tím 

družstvo vyjádřilo souhlas a že by to nebylo v rozporu se zájmem družstva na uspokojování 

bytových potřeb svých členů).195

                                                 
192 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 282 - 283 

        

 Stejně jako v případě bytů nedružstevních, připadá i u bytů družstevních v úvahu společný 

nájem, avšak s tím rozdílem, že společný nájem může dle § 700 odst. 3 obč. zák. vzniknout 

pouze mezi manžely. Mezi jinými osobami (např. sourozenci, druhem a družkou) společný 

nájem vzniknout nemůže, neboť u těchto osob je rovněž vyloučeno společné členství 

v bytovém družstvu. V rámci úpravy členství družstev platí obecně princip výlučného členství 

fyzické nebo právnické osoby. Tento princip byl prolomen pouze u družstev bytových ve 

prospěch společného členství manželů v družstvu. Stalo se tak právě kvůli potřebě existence 

193 Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kolektiv, Obchodní zákoník: komentář, 12. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 955 - 957 
194 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2085 - 2086 
195 Ibid., s. 2173 
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společného nájmu družstevního bytu manžely, neboť neexistence tohoto institutu by v praxi 

činila manželům značné potíže. Je však třeba důsledně rozlišovat mezi dvěma možnými 

způsoby vzniku společného nájmu družstevního bytu manžely, jejichž charakter bude hrát roli 

i v případě pozdějšího zániku společného nájmu. Vznikne-li dle § 703 odst. 2 obč. zák. 

jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního 

bytu, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v bytovém 

družstvu. Je nezbytné zdůraznit, že toto ustanovení nebude platit v případě, že spolu manželé 

trvale nežijí. Stav, kdy spolu manželé „trvale nežijí“, nastává dle názoru judikatury, jestliže 

manželství sice formálně trvá, manželé však již nesdílejí společnou domácnost a manželství 

vykazuje znaky rozvratu ve smyslu § 24 ZOR. V této otázce však není vůbec určující, zda 

manželé spolu byt obývají či nikoli. Druhý možný způsob vzniku společného nájmu 

družstevního bytu manžely popisuje § 704 odst. 2 obč. zák. Stane-li se totiž nájemcem 

družstevního bytu jeden z manželů již před uzavřením manželství, vzniká manželům společný 

nájem družstevního bytu okamžikem uzavření manželství. V tomto případě však se 

společným nájmem manželům zároveň společné členství v bytovém družstvu nevzniká. 

Členem družstva zůstává i nadále pouze ten z manželů, kterému členství svědčilo před 

vstupem do manželství. Manžel, který není členem družstva nemá právo ani povinnost podílet 

se na plnění členských povinností, pokud nejsou zároveň obsahem společného nájmu (jako 

např. placení nájemného).196

 

 

5.1.1. Absolutní zánik nájmu družstevního bytu 

 Vedle obecných důvodů absolutního zániku nájmu bytu, které byly zmíněny v oddíle 

třetím této práce a jejichž použití není vyloučeno ani v případě bytů družstevních, upravuje 

občanský zákoník v § 714 speciální důvod absolutního zániku nájmu bytu vztahující se pouze 

k bytům družstevním. Dle tohoto ustanovení zaniká nájem družstevního bytu zánikem 

členství osoby v bytovém družstvu. Tento způsob zániku nájmu družstevního bytu bude 

přicházet v úvahu jak v případě individuálního nájmu spojeného s členstvím fyzické, popř. 

právnické osoby v bytovém družstvu, tak v případě společného nájmu bytu manžely, a to bez 

ohledu na to, zda svědčí členství pouze jednomu či oběma manželům jako společným 

nájemcům bytu. Soudní praxe totiž přijala výklad ustanovení § 714 obč. zák. zachycený 

                                                 
196 Římalová O., Holešovský J., Družstva, 2. doplněné a přepracované vydání, Praha, C.H.Beck, 2004, s. 320 - 
322 
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Nejvyšším soudem v rozsudku ze dne 31.10.2001, sp. zn. 26 Cdo 988/2000, dle něhož 

zánikem členství byť jen jednoho z manželů v bytovém družstvu podle § 703 odst. 2 zanikne i 

společné členství manželů v družstvu a tím i jejich společný nájem bytu. Svůj závěr 

odůvodnil Nejvyšší soud v uvedeném rozsudku takto: „Občanský zákoník neobsahuje pro 

případy, na něž dopadá ustanovení § 714 o.z. za situace, kdy právo společného nájmu 

manželů k družstevnímu bytu vzniklo podle ustanovení § 704 odst. 2 o.z., úpravu obdobnou 

úpravě obsažené v ustanovení § 706 násl. o.z. V těchto případech je proto třeba dovodit, že 

zánikem členství v bytovém družstvu a s tím spojeným zánikem nájmu družstevního bytu 

jednoho z manželů podle ustanovení § 714 o.z., tak současně zaniká právo společného nájmu 

bytu manžely, přičemž není dán ani zákonný důvod přechodu nájmu družstevního bytu z 

tohoto důvodu na druhého z manželů, neboť občanský zákoník takovouto možnost 

nepředpokládá.“197

• písemná dohoda 

          

 Zaniká-li nájem družstevního bytu zánikem členství nájemce, popř. společných nájemců, 

v bytovém družstvu, je nezbytné zkoumat, jaké okolnosti mohou k zániku tohoto členství 

vést. Výčet těchto důvodů uvádí v § 231 odst. 1 obchodní zákoník. Jsou jimi: 

• vystoupení člena z družstva 

• vyloučení člena družstvem 

• prohlášení konkurzu na majetek člena 

• zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena 

• pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností 

• vydání exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci 

usnesení o nařízení exekuce 

• zánik družstva 

 V případě dohody mezi členem a bytovým družstvem zaniká členství dnem uzavření 

takové smlouvy, popř. pozdějším dnem ve smlouvě stanoveným. Jelikož je členství 

v družstvu ovládáno principem dobrovolnosti, nesmí družstvo svým členům bránit ve 

vystoupení z družstva kdykoli o to požádají. Dle § 231 odst. 3 obch. zák. může družstvo 

pouze stanovami upravit výpovědní lhůtu, jež nesmí být delší než 6 měsíců. Porušuje-li člen 

opětovně své členské povinnosti, je družstvo dle § 231 odst. 4 obch. zák. oprávněno takového 

                                                 
197 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2169 
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člena z družstva vyloučit. Než ke skutečnému vyloučení člena dojde, musí mu být nejprve 

udělena výstraha a musí mu být umožněno, aby s porušováním členských povinností přestal. 

Alternativně může být člen vyloučen i z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. 

Jako „jiný důležitý důvod“ vyloučení lze například považovat, jestliže se člen pokusil přivést 

družstvo do úpadku, přijal funkci v představenstvu jiného družstva, apod. Fyzická osoba 

může být dle § 231 odst. 4 obch. zák. vyloučena též, byla-li pravomocně odsouzena za 

úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členu družstva. V případě prohlášení 

konkurzu na majetek člena zaniká jeho členství v okamžiku zveřejnění rozhodnutí o 

prohlášení konkurzu v insolvenčním rejstříku dle § 245 odst. 1 Ins. zák. Vypořádací podíl 

v tomto případě smí družstvo vyplatit pouze k rukám insolvenčního správce. Zákon 

pamatoval i na případy, kdy je na majetek člena podán insolvenční návrh, avšak soud je nucen 

návrh zamítnout pro nedostatek majetku člena. Členství úpadce v družstvu pak zaniká 

dnem právních účinků tohoto rozhodnutí. Tímto dnem rovněž vstupuje člen právnická osoba 

do likvidace a družstvo není oprávněno vyplatit vypořádací podíl nikomu jinému než-li 

likvidátorovi. V případě fyzické osoby pak může tento podíl bývalému členovi vyplatit pouze 

pokud proti této osobě není veden výkon rozhodnutí nebo exekuce. V případě výkonu 

rozhodnutí či exekuce, které představují další možnosti absolutního zániku nájmu 

družstevního bytu, končí členství i nájem osoby dnem právní moci rozhodnutí soudu o 

nařízení výkonu rozhodnutí, resp. dnem vydání exekučního příkazu po právní moci usnesení o 

nařízení exekuce. Družstvo v obou případech vyplácí vypořádací podíl přímo oprávněnému 

bývalého člena. Poslední důvod uvedený v § 231 odst. 1 obch. zák. představuje zánik 

družstva. K absolutnímu zániku nájmu člena družstva může dojít pouze za předpokladu, že 

nedochází k zániku družstva s právním nástupcem. V tom případě by se jednalo pouze o 

relativní zánik nájemního vztahu k družstevnímu bytu na straně pronajímatele. O absolutním 

zániku družstevního bytu mluvíme v případě, že členství nájemce v bytovém družstvu zaniká 

v důsledku likvidace družstva, popř. v důsledku zániku družstva po zrušení konkurzu pro 

nedostatek majetku družstva. Je-li členem bytového družstva právnická osoba, upravuje 

obchodní zákoník v § 232 odst. 4 ještě další způsob zániku jejího členství. Je jím zánik 

právnické osoby. O absolutní zánik nájmu půjde opět jen v případě, že osoba nezaniká 

s právním nástupcem, nýbrž zániku předchází její zrušení s likvidací.198

                                                 
198 Dvořák T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 90 - 98 
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 5.1.2. Relativní zánik nájmu družstevního bytu    

 Stejně jako u bytů nedružstevních, přichází i u bytů družstevních v úvahu dvě alternativy 

relativního zániku nájmu bytu – změna na straně nájemce a změna na straně pronajímatele 

nájemního vztahu.          

 Pokud jde o změnu na straně nájemce družstevního bytu, může mít původ ve smrti 

nájemce či v převodu členství v bytovém družstvu na jinou osobu. Pro případ smrti nájemce 

družstevního bytu nabízí občanský zákoník dvě řešení přechodu nájmu bytu v závislosti na 

tom, zda se jedná o nájemce individuálního či o společný nájem manželů. Z § 706 odst. 3 obč. 

zák. vyplývá, že v případě smrti nájemce družstevního bytu nedochází ke zvláštnímu 

právnímu nástupnictví na osoby přímo v zákoně uvedené jako u nájmů nedružstevních, nýbrž 

ke klasické dědické sukcesi. Smrtí nájemce přechází jeho členství v bytovém družstvu a s ním 

i nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl. Družstvo toto právní nástupnictví 

nemůže nijak ovlivnit, neboť obchodní zákoník v § 232 odst. 2 pro nabytí členských práv a 

povinností dědicem v bytovém družstvu souhlas představenstva nevyžaduje. K přechodu 

nájmu na dědice proto dochází bez dalšího rozhodnutím soudu o nabytí členského podílu 

dědicem. Problém nastává v případě, bude-li k dědění povoláno více dědiců. Dědici se pak 

musí dohodnout na tom, na kterého z nich členský podíl přejde, nedojde-li k dohodě, musí 

takového dědice určit soud. Pokud se totiž nejedná o dědice, jež jsou manžely, nemůže jim 

vzniknout společný nájem družstevního bytu. 199

                                                 
199 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 283 – 285 

      

 Případ, kdy dojde ke smrti jednoho z manželů společných nájemců družstevního bytu je 

upraven v § 707 odst. 2 obč. zák. Důležitou roli zde hraje charakter členství manželů 

v bytovém družstvu. Jsou-li oba manželé vedle společných nájemců rovněž společnými členy, 

zaniká smrtí jednoho z nich společný nájem bytu a členství v družstvu se pouze redukuje na 

pozůstalého manžela. Jeho bytová situace se proto nemění a pozůstalý manžel není nucen se 

z bytu vystěhovat. Oproti tomu v případě smrti manžela společného nájemce, jenž je současně 

výlučným členem družstva z důvodu nabytí práva na družstevní byt před uzavřením 

manželství, přechází členství v družstvu na dědice tohoto manžela. Dědicem může být 

pochopitelně i pozůstalý manžel. Jelikož však nejde o tzv. neopomenutelného dědice, není 

vyloučeno, že manžel, člen družstva odkáže závětí členský podíl na jinou osobu. Pozůstalý 

manžel by pak byl nucen se z bytu vystěhovat. Otázkou je, zda se ustanovení § 707 odst. 2 
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obč. zák. dá použít i pro případ opuštění společné domácnosti jedním z manželů jako u bytů 

nedružstevních. Jelikož § 708 obč. zák. upravující tento institut o použití ustanovení § 707 

odst. 2 obč. zák. pro případ opuštění společné domácnosti mlčí, zdálo by se, že tomu tak 

nebude. Nejvyšší soud však ve své rozhodovací praxi připustil analogické použití ustanovení 

§ 707 odst. 2 obč. zák. i pro případ opuštění společné domácnosti. Analogie je nicméně 

aplikovatelná pouze na případy, kdy společnou domácnost opustí ten z manželů, kterému 

nesvědčí členství v bytovém družstvu. Druhý manžel se pak na základě svého členství stává 

individuálním nájemcem bytu.200        

 Druhý důvod relativního zániku nájmu družstevního bytu na straně nájemce představuje 

převod členství v bytovém družstvu. Jak již bylo zmíněno dříve, nepodléhá převod 

členských práv a povinností dle § 230 obch. zák. souhlasu orgánů družstva. Převod práv a 

povinností nemohou vázat na souhlas některého z orgánů ani stanovy družstva. Jelikož 

základním principem ovládajícím družstevní nájem je spojení práva nájmu s členstvím 

v bytovém družstvu, dochází převodem členství i k přechodu práva nájmu družstevního bytu. 

Z důvodu vyloučení rozhodování orgánů družstva o převodu členství a tím i o nájmu 

družstevního bytu, vstupuje osoba, na niž členství přešlo, přímo do práv a povinností 

předchozího nájemce, aniž by se ze strany družstva vyžadovala jakákoli aktivita. Účinky 

dohody o převodu členského podílu nastávají dnem předložení smlouvy družstvu. Tytéž 

účinky má, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství 

a písemný souhlas nabyvatele členství. Stejně jako u přechodu nájmu bytu nedružstevního se 

však dovozuje, že na nabyvatele nepřecházejí peněžité pohledávky a závazky předchozího 

nájemce.201

                                                 
200 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 290 - 294 

           

 Je třeba upozornit na to, že otázka změny nájemního vztahu na straně pronajímatele 

nebude v případě družstevních bytů zdaleka tak jednoduchá, jak tomu bylo u bytů 

nedružstevních. Z § 680 odst. 2 obč. zák. vyplývá, že okamžikem změny vlastnictví k bytu či 

bytovému domu, přechází na nového nabyvatele zároveň práva a povinnosti z nájemního 

vztahu (s výjimkou peněžitých pohledávek a závazků). Tímto dnem vstupuje nabyvatel bez 

dalšího do právního postavení svého předchůdce. V případě družstevního nájmu budou 

připadat v úvahu dvě alternativy změny vlastnictví k pronajímaným bytům. Dojde buď 

k převodu na jiné bytové družstvo nebo na jakoukoli jinou osobu. Těžko však bude osoba, jež 

201 Římalová O., Holešovský J., Družstva, 2. doplněné a přepracované vydání, Praha, C.H.Beck, 2004, s. 324 - 
326 
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není bytovým družstvem pronajímat družstevní byty. Stejně tak nemůže bytové družstvo 

dávat k dispozici byty nájemcům, kteří nejsou jeho členy. O družstevní nájem bytu se totiž 

může jednat pouze existuje-li nájemní vztah mezi bytovým družstvem na straně jedné a  jeho 

členem na straně druhé. Řešení právních následků převodu vlastnictví k družstevnímu bytu se 

nabízí dvojí. Buď dojde k absolutnímu zániku nájmu bytu pro nemožnost plnění dle § 575 

obč. zák. nebo ke změně obsahu nájemního vztahu z družstevního na nedružstevní. V řešení 

této otázky není jednotná právní teorie ani praxe. Dle většinového názoru, který 

upřednostňuje nájemní prvek družstevního nájmu, dochází k přeměně družstevního nájmu na 

nájem nedružstevní. Naopak podle názoru menšinového, akcentujícího specifický charakter 

družstevního nájmu, nájem zaniká. Nicméně téměř vždy bude ve výsledku docházet 

k absolutnímu, nikoli relativnímu zániku nájmu družstevního bytu. Soudy připouští přechod 

nájmu na straně pronajímatele družstevního bytu zpravidla jen v případech, kdy je z povahy 

věci zřejmé, že nájemní právo zůstává zachováno. Je tomu tak například v důsledku rozdělení 

bytového družstva na dvě menší bytová družstva.202     

 Jak již bylo zmíněno dříve, není u družstevních bytů vyloučena ani dohoda o výměně 

bytu, má-li však být zachován charakter nájmu jako nájmu družstevního, musí být nezbytnou 

součástí této dohody ujednání o převodu družstevních práv a povinností na nového nájemce, 

popř. manžely jako nové společné nájemce družstevního bytu.203

 

 

5.2. Byty služební, byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního 

určení 

 K podání uceleného obrazu o problematice zániku nájmu bytu zbývá definovat poslední 

kategorie bytů, tj. bytů služebních, bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení, 

a přiblížit možné způsoby zániku nájmu těchto bytů. Přestože se občanský zákoník o těchto 

bytech na několika místech zmiňuje, jejich definici svěřil zvláštnímu zákonu. Je jím zákon č. 

102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1992 

Sb., jímž byl doplněn a upraven občanský zákoník.204

                                                 
202 Švestka J., Spáčil J., Škárová M., Hulmák M., Občanský zákoník: komentář, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, s. 2169 - 2171 

     

203 Ibid., s. 2173 
204 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 295 
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  Byty služební jsou v rámci uvedeného zákona definovány v § 7 odst. 1, kde jsou 

zároveň rozděleny na další tři podkategorie: 

a) byty  v  domech a jiných objektech určené pro ubytování osob, které mají v těchto 

bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů 

nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání, 

b) byty ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které slouží  k  

ubytování  jejich  pracovníků,  a  rovněž  byty  v domech ve vlastnictví  nebo  v nájmu 

právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků, 

c) byty  ozbrojených složek, za něž se považují byty v domech výhradně určených  pro  

ubytování osob v zákoně uvedených (např. vojáků z povolání, pracovníků ministerstva   

vnitra, příslušníků Policie České republiky, atd.) 

Za byty služební lze dále považovat i takové, které mají dle § 8 tohoto zákona charakter bytů 

služebních pouze přechodně. Jedná se o byty v domech ve vlastnictví obce nebo státu, které 

získaly subjekty zde uvedené (např. ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti, atd.) ze 

státní bytové výstavby pro ubytování vojáků z povolání a příslušníků ozbrojených složek 

vyjmenovaných v § 7 odst. 1 písm. c). Tyto byty získaly povahu bytů služebních, byly-li 

k datu účinnosti zákona č. 102/1992 Sb., tj. k 5.3.1992, těmito osobami užívány a svou 

povahu pozbudou v případě, že nájemce přestane být vojákem z povolání nebo příslušníkem 

ozbrojené složky, či stane-li se nájemcem i jiná osoba.205     

 Vymezení služebního bytu poměrně komplikuje definice uvedená pod písmenem b) § 7 

odst. 1. Poskytuje-li právnická nebo fyzická osoba svým pracovníkům byt, jež má sama 

v nájmu, je třeba si ujasnit, jaký charakter bude mít nájemní vztah mezi vlastníkem bytu 

(domu) a touto osobou a zároveň nájemní vztah mezi touto osobou a jejím pracovníkem, 

kterému byt poskytuje. Nebo-li je třeba stanovit, který z těchto nájmů lze považovat za nájem 

bytu služebního. První z uvedených vztahů bude zřejmě nutno posoudit podle obecného 

ustanovení o nájmu dle § 663 a násl. obč. zák., jehož předmětem bude byt určený k ubytování 

pracovníků nájemce. Za vlastní nájem služebního bytu pak lze považovat vztah mezi 

právnickou či fyzickou osobou a jejím pracovníkem, i když tento vztah je svou povahou spíše 

vztahem podnájemním.206

                                                 
205 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 295 

         

 Byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení definuje zákon č. 102/1992 Sb. 

206 Ibid., s. 296 - 297 
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v následujících ustanoveních. Dle § 9 odst. 1 se byty zvláštního určení rozumí „byty zvlášť 

upravené pro ubytování zdravotně  postižených osob“. Uzavření nájemní smlouvy zde zákon 

dle odst. 2 váže na poskytnutí písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem 

zřídil, pokud si to předtím sám vyhradil. V případě, že je zřizovatelem stát, může doporučení 

udělit obecní úřad obce s rozšířenou působností, který si před jeho vydáním musí vyžádat 

vyjádření krajského úřadu. Byty v domech zvláštního určení vymezuje zákon v § 10 odst. 1 

jako „byty v domech s pečovatelskou službou  a  v  domech s komplexním zařízením pro 

zdravotně postižené občany.“ I zde vyžaduje zákon k uzavření platné nájemní smlouvy 

doporučení udělené zřizovatelem, v případě státu obecním úřadem obce s rozšířenou 

působností.207

 

 

 5.2.1. Zánik nájmu bytů služebních, bytů zvláštního určení a bytů 

v domech zvláštního určení 

 U výše uvedených zvláštních kategorií nájmu bytu se budou uplatňovat všechny způsoby 

absolutního zániku nájmu bytu, které připadají v úvahu pro ostatní nájemní vztahy. Pokud 

jde o výpověď pronajímatele, upravil zákonodárce zvlášť pro tyto kategorie dva výpovědní 

důvody. Jedná se o výpověď bez přivolení soudu dle § 711 odst. 2 písm. e) vztahující se na 

případy, kdy byt zvláštního určení nebo byt v domě zvláštního určení využívá nájemce, který 

není zdravotně postižená osoba a dále § 711a odst. 1 písm. b) umožňující pronajímateli 

vypovědět nájem nájemci, který přestal vykonávat práci pro pronajímatele, pokud 

pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, jenž pro něj bude pracovat. Oba 

výpovědní důvody byly blíže popsány již v kapitole pojednávající o výpovědi pronajímatele. 

Co se týče ostatních důvodů výpovědí dle § 711 a § 711a obč. zák., nelze jejich použití pro 

tyto kategorie bytů vyloučit.208

                                                 
207 Křeček S., Hrubý J. a kolektiv, Výpovědní důvody z nájmu bytu (Komentář k ustanovením § 711 a § 711a 
OZ), 5. aktualizované vydání podle právního stavu k    1. 3. 2007, Praha: Linde a.s., 2007, s. 77 - 79 

        

  Pokud jde o důvody relativního zániku nájmu bytu, nebudou se u těchto kategorií bytů 

uplatňovat zdaleka v takovém počtu jako u ostatních nájmů. Především je zde vyloučen 

přechod nájmu bytu na straně nájemce. Občanský zákoník totiž v § 709 výslovně stanoví, že 

ustanovení §§ 703 – 708 obč. zák. zahrnující přechod nájmu bytu v důsledku smrti nájemce a 

opuštění společné domácnosti nájemcem, neplatí pro byty služební, byty zvláštního určení a 

208 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 298 - 299 
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byty v domech zvláštního určení. Právo nájmu zde proto zaniká vždy smrtí nájemce, aniž by 

přecházelo na jiné osoby uvedené v zákoně. Vzhledem k § 709 obč. zák. nepřipadá u těchto 

kategorií bytů v úvahu společný nájem bytu manžely upravený v §§ 703 – 705 obč. zák. Je 

proto bezpředmětné mluvit o zániku nájmu bytu rozhodnutím soudu v důsledku rozvodu 

manželství. Na druhou stranu ustanovení § 700 a násl. obč. zák. upravující společný nájem 

bytu více osobami se zde uplatní. Stejně tak není u těchto kategorií bytů vyloučen přechod 

nájmu bytu na straně pronajímatele, splňuje-li podmínky na pronajímatele těchto bytů 

zvláštním zákonem kladené.209

                                                 
209 Fiala J., Korecká V., Kurka V., Vlastnictví a nájem bytů, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.11.04, 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, s. 298 - 299 
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Závěr 
 

 Účelem této práce bylo podat ucelený přehled o možných způsobech zániku nájmu bytu. 

Je třeba podotknout, že současná právní úprava, tak, jak je obsažena v občanském zákoníku, 

neposkytuje příliš přehledný obraz této problematiky. Způsoby zániku nájmu bytu jsou 

roztříštěny mezi speciální úpravu nájmu bytu a obecnou úpravu nájemního vztahu. Některé 

navíc vyplývají z aplikace obecných ustanovení týkajících se závazkových právních vztahů. 

Důležitou roli sehrává v této oblasti rovněž soudní judikatura, která blíže vykládá některé 

obecnější formulace právního předpisu. V celé práci byl proto na soudní judikaturu kladen 

nemalý důraz.           

 Po stručném přiblížení podstaty nájemního vztahu k bytu v první kapitole, jsem se 

v rámci druhé kapitoly zaměřila na vlastní zánik nájmu bytu a rozdělení možných způsobů 

ukončení nájemního vztahu na absolutní a relativní. Základní kámen mé práce tvoří právě tyto 

dva způsoby zániku nájmu bytu, jimž byly věnovány dvě nejrozsáhlejší kapitoly. Absolutními 

způsoby zániku nájmu bytu jsem se zabývala v rámci kapitoly třetí. V popředí zde stojí 

zejména výpověď nájmu bytu. Zatímco výpovědi ze strany nájemce nebyla pro její ne příliš 

komplikovanou úpravu věnována větší pozornost, výpověď ze strany pronajímatele byla 

rozebrána výrazně podrobněji. Blíže byly popsány především jednotlivé výpovědní důvody, 

které občanský zákoník pronajímateli v § 711 a § 711a pro případ výpovědi nabízí. Čtvrtá 

kapitola byla věnována relativnímu zániku nájmu bytu, jež se projevuje změnou, popř. 

zúžením subjektů na jedné straně nájemního vztahu. Přestože relativní způsoby zániku nájmu 

bytu nebývají vždy právní teorií mezi možné způsoby ukončení nájemního vztahu 

zařazovány, domnívám se, že tato problematika nezůstává v praxi bez významu, neboť 

především ukončení nájemního vztahu na straně nájemce jeho smrtí, opuštěním společné 

domácnosti či rozhodnutím soudu o zrušení společného nájmu bytu manžely v důsledku 

rozvodu představují časté životní situace, se kterými se strany nájmu musejí vypořádat. 

Uvedení relativních důvodů zániku nájmu bytu proto považuji za nezbytné pro poskytnutí 

uceleného obrazu o dané problematice. V poslední kapitole jsem zaměřila svou pozornost na 

specifické způsoby zániku nájmu u některých zvláštních kategorií bytů. Nejvýznamnější 

odlišnosti od obecné úpravy vykazuje úprava bytů družstevních, vlastněných tzv. bytovými 

družstvy. Další zvláštnosti lze pozorovat u kategorií bytů služebních, bytů zvláštního určení a 

bytů v domech zvláštního určení. Těm byla věnována poslední část této diplomové práce. 
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 Prostoru v rámci závěrečné části práce bych dále ráda využila k úvahám de lege lata a de 

lege ferenda. Poslední velkou novelu úpravy nájemního vztahu k bytu přinesl zákon č. 

107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. 

Nejvýznamnější změnou bylo rozdělení výpovědních důvodů na ty, ke kterým pronajímatel 

potřebuje přivolení soudu (§ 711a obč. zák.) a ty, ke kterým se součinnost soudu nevyžaduje 

(§ 711 obč. zák.). Tato úprava měla do určité míry vyrovnat nerovné postavení pronajímatelů 

s nájemci způsobené charakterem nájmu jako nájmu chráněného, jež poskytuje větší ochranu 

nájemcům, slabším stranám nájemního vztahu. Cílem bylo především zjednodušit 

pronajímatelům proces dání výpovědi v případě, že je výpověď odůvodněna závadným 

jednáním na straně nájemce, a současně ulehčit již tak vytíženým soudům. Záměr 

zákonodárce byl jistě správný. Nicméně praxe přinesla výsledky jiné. Nájemci totiž ve většině 

případů využijí svého práva podat do 60 dnů od doručení výpovědi žalobu na neplatnost 

výpovědi k soudu a celý proces se tak opět protahuje v rámci soudního řízení. Jak již jsem se 

zmínila na jiném místě této práce, stává se navíc pro pronajímatele velmi problematické 

samotné doručení výpovědi. Zatímco dříve bylo možno výpověď doručit prostřednictvím 

soudu v rámci podané žaloby na přivolení, u výpovědních důvodů zařazených nově do § 711 

odst. 2 obč. zák. to již možné není. Prvním předpokladem úspěchu výpovědi pronajímatele je 

tedy doručení. Pokud se pronajímateli podaří výpověď doručit, musí vyčkat uplynutí 

šedesátidenní lhůty k podání žaloby nájemcem k soudu. Této možnosti většinou nájemce 

využije a vede spor zpravidla jen za účelem prodloužení doby nájmu. Nevyužije-li nájemce 

této možnosti, nicméně po uplynutí lhůty k podání žaloby v bytě nadále setrvává, musí 

pronajímatel stejně podat u soudu žalobu na vyklizení bytu. Celý proces se tedy opět 

prodlužuje, a to nejen o dobu samotného řízení, ale i o dobu potřebnou k doručení a dobu 60 

dnů pro vyčkání podání žaloby.210

                                                 
210 Marková P., Postavení pronajímatele bytu po novelizaci OZ se zhoršilo, Bulletin advokacie, 2007, č. 12, s. 32 
- 33 

 Podal-li by pronajímatel v této situaci žalobu u soudu hned, 

věc by se jistě vyřídila rychleji. Jsem proto názoru, že vyčlenění části výpovědních důvodů 

bez přivolení soudu uvedenou novelou nesplnilo zcela svůj účel.    

 Další změna, jež měla posílit postavení pronajímatele, je nově zavedená povinnost 

nájemce složit při uzavření nájemní smlouvy na účet pronajímatele tzv. „kauci“ ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 

bytu. Jako nepříliš spravedlivé se mi jeví zejména zavedení nedoplnění prostředků na účtu do 
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jednoho měsíce od jejich oprávněného čerpání jako možného výpovědního důvodu 

pronajímatele bez přivolení soudu. Zejména požadovaná lhůta jednoho měsíce je dle mého 

názoru značně nepřiměřená, neboť v situaci, kdy je nájemce nucen doplnit celou kauci, bude 

muset během měsíční lhůty zaplatit najednou čtyři nájmy a čtyři zálohy na služby.  

 Novela však přinesla do oblasti nájmu bytu i řadu pozitivních změn. Jako krok správným 

směrem hodnotím například zrušení automatického obnovování nájemního vztahu na 

dobu určitou podle § 676 odst. 2 obč. zák. Novela použití tohoto ustanovení v § 686a odst. 6 

obč. zák. ve vztahu k nájmu bytu vyloučila. Dle mého názoru vnášela předchozí úprava do 

nájemních vztahů k bytu značnou právní nejistotu, neboť nájemce po skončení nájemního 

vztahu uvrhla do fáze vyčkávání, zda pronajímatel během třicetidenní zákonné lhůty nepodá 

žalobu na vyklizení bytu k soudu. Až po uplynutí lhůty pak následovalo automatické 

obnovení nájmu, vždy však maximálně na rok. Nájemce proto žil v neustálé nejistotě ohledně 

své bytové situace. Navíc tato úprava znamenala značný počet žalob zahlcujících soudy. 

Vyjadřuji proto přesvědčení, že současná právní úprava napomohla k výraznému posílení 

právní jistoty ohledně ukončení nájmu bytu uplynutím doby.   

 Významnou změnu, jež vedla k posílení pozice pronajímatele, přinesla novela v oblasti 

relativního zániku nájmu bytu. Pro případ smrti či opuštění společné domácnosti nájemcem 

byli z okruhu osob v § 706 odst. 1 obč. zák., na něž nájem bytu přechází, vyňati vnuci 

nájemce. Nadále byli zařazeni do kategorie osob v odst. 2, pro něž zákon stanoví přísnější 

podmínky přechodu nájmu. Zároveň byl do tohoto ustanovení doplněn odstavec třetí 

podmiňující přechod nájmu bytu na osoby, jež nejsou v žádném příbuzenském vztahu 

s nájemcem, předchozí dohodou pronajímatele s nájemcem. Tato úprava reagovala především 

na časté zneužívání zákonného ustanovení nájemci ve snaze zajistit svým blízkým nájem 

v bytě s regulovaným nájemným pro případ své smrti. Změna vedla k větší ochraně 

dispozičních práv pronajímatelů a umožnila urychlení procesu přeměny trhu s byty ve 

prospěch tržního způsobu určování nájemného.      

 Obecně by se dalo shrnout, že novela provedená zákonem č. 107/2006 Sb. přinesla do 

nájemního vztahu k bytu určité vyrovnání pozice pronajímatelů s nájemci, což bylo ostatně 

jejím primárním cílem. Nájem bytu si však nadále zachovává svůj chráněný charakter. To se 

projevuje zejména taxativně stanovenými důvody výpovědi pronajímatelů, povinností 

poskytování bytových náhrad nebo institutem přechodu nájmu bytu.   

 V rámci úvah de lege feranda bych se ráda zaměřila na návrh připravované rekodifikace 

občanského zákoníku. Nejvýznamnější změny by se do budoucna měly týkat úpravy výpovědi 
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nájmu bytu. Zrušeno by mělo být především přivolení soudu pro případ výpovědi 

pronajímatele. Autoři nové kodifikace se omezili pouze na výpověď pronajímatele bez 

soudního přivolení s taxativním uvedením výpovědních důvodů, jež se ostatně příliš 

neodlišují od výpovědních důvodů současných. Nájemci by měla být dána dvouměsíční lhůta 

pro podání návrhu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi k soudu. Postup dání výpovědi by 

se tak měl značně podobat současnému postupu dle § 711 obč. zák., který tento proces 

pronajímatelům nikterak neulehčuje. Navíc se mi jeví jako dosti zdlouhavý a těžkopádný. 

Nedostatky tohoto systému by naopak mělo kompenzovat zavedení okamžité výpovědi ze 

strany pronajímatele pro zvlášť závažné porušování povinností nájemce. Mezi taxativní 

důvody uváděné v návrhu patří zejména neplacení nájemného, poškozování bytu nebo domu 

zvlášť závažným a nenapravitelným způsobem nebo způsobování závažných škod a obtíží 

pronajímateli či osobám, které v domě bydlí. Pro tento případ je však pronajímatel povinen 

poskytnout nájemci přiměřenou lhůtu k odstranění závadného chování. Tuto inovaci vnímám 

velmi pozitivně, neboť by měla především vyrovnat nerovnost postavení pronajímatele 

v rámci nájemního vztahu a urychlit ukončení nájmu v případech nejzávažnějších prohřešků 

za strany nájemce. K zavedení okamžité výpovědi autory zřejmě inspirovaly úpravy skončení 

nájmu bytu v jiných právních řádech, např. německém či rakouském, kde je tento sankční 

způsob ukončení nájmu bytu zcela běžný. Podobně se autoři zřejmě inspirovali i při 

rozhodování o zrušení institutu bytových náhrad. Bytové náhrady jsou určitým specifikem 

české právní úpravy, kterým zákonodárce poskytuje dle mého názoru až přehnanou ochranu 

nájemcům. V praxi způsobují časté problémy a prodlužují proces faktického uvolnění bytu. 

Zrušení institutu bytových náhrad proto považuji za krok správným směrem. Jako nepříliš 

šťastné naopak hodnotím opětovné zavedení automatického prodlužování nájmu bytu na 

dobu určitou, které do budoucna způsobí návrat právní nejistoty na straně nájemců. 

 Na závěr bych ráda vyjádřila přesvědčení, že úprava zániku nájmu bytu připravovaná 

v rámci nové kodifikace představuje pozitivní změnu. Podaří-li se přijmout návrh občanského 

zákoníku v aktuálním znění, dojde k dalšímu výraznému posílení postavení pronajímatele. 

Taková úprava by jistě napomohla i procesu přetvoření trhu z bytu ve prospěch tržního 

způsobu určování nájemného. Velkým přínosem se v tomto ohledu jeví zejména zrušení 

bytových náhrad. I přesto je však třeba mít na paměti, že institut nájmu bytu musí poskytovat 

jistou ochranu nájemci jako slabší straně smluvního vztahu. Zda se však přijaté změny 

skutečně osvědčí, ukáže až soudní praxe.                  
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Resümee 
 

 Für das Thema meiner Diplomarbeit habe ich die Aufgabe des Mietverhältnisses der 

Wohnung gewählt. Meiner Meinung nach handelt es sich um ein Thema mit wesentlicher 

Bedeutung, weil es fast jeden Mensch in seinem Leben betreffen wird. Die Streitigkeiten bei 

der Aufgabe des Wohnverhältnisses stellen auch zahlreiche Prozesse in der Praxis der 

Gerichte dar.           

 Im Rahmen meiner Arbeit habe ich mich mit den verschiedenen Arten der Beendigung 

des Wohnverhältnisses beschäftigt, die sich nicht nur aus dem Gesetz, sondern auch aus der 

Rechtsprechung ergeben. In der Rechtstheorie unterscheidet man üblicherweise zwischen der 

absoluten und der relativen Beendigung des Mietverhältnisses über Wohnräume. Bei der 

absoluten Beendigung erlischt das ganze Schuldverhältnis, d.h. alle aus dem Verhältnis 

entstehenden Rechte und Pflichten. Bei der relativen Beendigung erlischt nur ein Teil des 

Verhältnisses. Die sich aus der Miete ergebenden Rechte und Pflichten gehen in diesem Fall 

auf eine andere gesetzlich festgelegte Person über.       

 In der Arbeit habe ich mich vor allem auf diese zwei Arten der Beendigung von 

Wohnmiete konzentriert. In den ersten zwei Kapiteln habe ich kurz die Grundsätze des 

Mietverhältnisses, sowohl das Zustandekommen durch den Mietvertrag und das Gesetz, als 

auch die Beendigung, erwähnt. Im dritten Kapitel habe ich mich der absoluten Beendigung 

gewidmet.  

 Zu den wichtigsten und auch ausgesuchten Typen der absoluten Beendigung gehören die 

einvernehmliche Auflösung, der Zeitablauf und die Kündigung, welche das Bürgerliche 

Gesetzbuch in § 710 zur Verfügung stellt. Die Kündigung kann sowohl vom Mieter, als auch 

vom Vermieter ausgenutzt werden. Was die Kündigung der Wohnmiete vom Vermieter 

betrifft, ist zwischen zwei Typen der Kündigung zu unterscheiden. Die Kündigung, die 

aufgrund von Störungen des Mieters gerechtfertigt ist (z.B. durch eine nachhaltige Störung 

des Hausfriedens, durch einen Verzug mit der Entrichtung der Miete in der Summe von mehr 

als drei Zahlungen, durch das nicht Anwenden der Wohnung ohne ersten Gründe, usw.), 

braucht der Vermieter gemäß § 711 keine gerichtliche Einwilligung. Wenn der Vermieter aber 

die Wohnmiete aus einen persönlichen Gründen gemäß § 711a kündigen will (z.B. wenn er 

die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder seinen Arbeitnehmer 

braucht), muss er sich an das Gericht wenden um eine Einwilligung zu der Kündigung zu 
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erlangen. Die anderen Gründe der absoluten Beendigung stellen beispielweise noch die 

Unmöglichkeit der Leistung, der Rücktritt oder die Konfusion dar.   

 Im vierten Kapitel habe ich mit der relativen Beendigung weitergemacht. Wie ich schon 

erwähnt habe, treten im Falle der relativen Beendigung andere Personen an die Stelle einer 

Partei des Schuldverhältnisses, entweder an der Stelle des Mieters oder an der Stelle des 

Vermieters. Sie tragen auch alle Rechte und Pflichten der vorigen Partei. Ein Wechsel des 

Mieters kann entweder infolge des Todes oder des dauerhaften Verlassens des gemeinsamen 

Haushalts von dem Mieter zustande kommen. Für diese Fälle bietet das Bürgerliche 

Gesetzbuch im § 706 eine Reihe von Personen an, die die Miete übernehmen können. Bei 

dem Vermieter kann ein Wechsel vor allem durch die Übertragung des Eigentums begründet 

werden. Als relative Beendigung der Wohnmiete kommt aber auch ein Vertrag über den 

Wohnungsaustausch in Betracht.        

 Im letzten Kapitel meiner Diplomarbeit habe ich mich noch mit den besonderen 

Kategorien der Wohnungen beschäftigt. Es geht vor allem um die Werkwohnungen, die 

Wohnungen für Behinderte und die Wohnungen der Wohnungsgenossenschaften. Bei diesen 

Kategorien setzen sich ein Paar Besonderheiten durch, die nicht immer die Anwendung aller 

möglichen Beendigungsgründe zulassen.       

 Zum Schluss dieser Zusammenfassung will ich noch auf die Erneuerungen im Bereich des 

Mietrechts aufmerksam machen. Die wichtigsten Änderungen hat in der letzten Zeit das 

Gesetz 107/2006 Sb. eingetragen, das das Bürgerliche Gesetzbuch im Jahr 2006 novelliert 

hat. Es hat vor allem die Kündigungsgründe in zwei Kategorien – ohne Einwilligung des 

Gerichtes und mit Einwilligung – geteilt. Zurzeit bereiten die vorderen tschechischen Juristen 

eine Rekodifikation des Bürgerlichen Gesetzbuches vor, das vermutlich viele positive 

Erneuerungen für dieses Gebiet bringen soll. Ob die Neuigkeiten wirklich effektiv sein 

werden, zeigt aber erst die Praxis. 
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