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ÚVOD           

            

 Nájemní smlouvu jako téma své diplomové práce jsem zvolil nejen pro 

svou aktuálnost, ale i proto, že nájemní smlouva je jedním z nejběžnějších a 

nejvýznamnějších smluvních typů. Jedná se o klasický institut soukromého 

práva, který slouží k uspokojování nejrůznějších lidských potřeb, nevyjímaje 

jednu z nejzákladnějších, potřebu bydlení. V běžném životě se nájemní 

smlouva vyskytuje v nejrůznějších formách a situacích.    

 Cílem mé práce je rozbor institutu nájemní smlouvy, zejména její obecné 

úpravy, včetně nastínění některých historických milníků vývoje tohoto institutu. 

Při zpracování tématu se pokusím upozornit na některé sporné otázky úpravy 

nájemní smlouvy s poukázáním na judikaturu soudů České republiky. Zároveň 

se budu v některých případech snažit reflektovat návrh nového občanského 

zákoníku a jeho úpravu nájmu.       

 Má práce je členěna do několika kapitol. První kapitola je věnována 

historické úpravě nájemní smlouvy tak, jak ji znalo římské právo, rakouský 

Všeobecný občanský zákoník z roku 1811 a občanské zákoníky z let 1950 a 

1964 platící na území bývalého Československa. Druhá kapitola je jádrem celé 

práce. Pojednává o obecné úpravě nájemní smlouvy obsažené v občanském 

zákoníku a s využitím judikatury a názorů autorů poukazuje na některé sporné 

aspekty této úpravy. Kapitola je rozpracována do několika podkapitol. V nich je, 

krom právních pramenů úpravy nájmu, obecně rozebrán pojem nájemní 

smlouvy, její subjekty, vznik nájmu, úprava nájemného a podnájem. Největší 

rozsah této kapitoly je věnován právům a povinnostem subjektů nájemní 

smlouvy a úpravě skončení nájmu. Následující třetí kapitola nastiňuje zvláštní 

úpravy nájmu, kde je největší prostor věnován úpravě nájmu bytu, jakožto 

pravděpodobně nejčastějšímu typu nájemní smlouvy, dále pak nájmu obytných 

místností v zařízeních určených k trvalému bydlení, nájmu a podnájmu 

nebytových prostor a podnikatelskému nájmu věcí movitých.    

 Ve své práci se nezabývám zvláštní úpravou nájmu obsaženou v jiných 

právních předpisech, než je občanský zákoník a také nerozebírám problematiku 

smluv o užívání budovy nebo její části na časový úsek, kterou naopak občanský 
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zákoník jako zvláštní druh nájmu upravuje.      

 Tato práce je zpracována k právnímu stavu ke dni 3. 4. 2011. 

            

  

1. HISTORICKÝ EXKURS       

           

 Následující kapitola zachycuje některé části historického vývoje nájemní 

smlouvy. Není jen pouhým popisem historie, snaží se také přiblížit historické 

základy institutu nájemní smlouvy a tím zároveň posloužit jako pojítko mezi 

úpravou historickou a současnou. Novodobé právní normy totiž mnohdy 

přizpůsobují, dopracovávají nebo přepracovávají a rozvíjejí právní instituty doby 

minulé. Např. pro naší dnešní úpravu nájemní smlouvy obsaženou v ObčZ je 

zřejmá inspirace ABGB.         

     

1.1. Úprava nájemní smlouvy v římském právu   

           

 Historické kořeny institutu nájemní smlouvy sahají až do starého Říma. 

Římské právo je právní systém, jenž se vyvinul ve starověké římské obci (polis) 

a postupně se rozšiřoval po celé říši, přičemž jeho vývoj je velmi dlouhý a 

složitý. Učitel římského práva a právní teoretik Gaius ve třetí knize své 

Učebnice práva ve čtyřech knihách (Institutionum commentarii quattuor) 

pojednává o právu obligačním a to o obligacích ze smlouvy a o obligacích 

z deliktu. Obligace ze smlouvy Gaius dělí na kontrakty verbální, reálné, literární 

a konsensuální. Nájemní smlouva patří mezi kontrakty konsensuální, což 

v praxi znamená, že k perfektaci smlouvy stačila pouze dohoda (consensus), tj. 

shodný projev vůle smluvních stran a nebylo již nutné předávat předmět nájmu.

 Římské právo rozeznává tři samostatné druhy nájemní smlouvy,  tři 

locatio – conductio: locatio – conductio rei, locatio – conductio operarum a 

locatio – conductio operis. Ve všech případech se jedná o smlouvu 

synallagmatickou, tj. dvoustrannou rovnou, kde předmětem je buď užívání cizí 

věci nebo pracovní síly či provedení určitého díla.     
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 „Locatio - conductio rei je smlouva, při které strana jedna (locator) postupuje 

straně druhé (conductor) do detence nějakou individuálně určenou věc, aby ji 

strana druhá užívala (nájem) anebo užívala a požívala (pacht) po určitou dobu za 

sjednanou úplatu (buď peněžitou - merx nebo naturální).“ 1 Ze smlouvy vyplývají 

vzájemná práva a povinnosti, jenž se uplatňují dvěma žalobami: actio conducti 

(nájemce proti pronajímateli) a actio locati (pronajímatel proti nájemci). 

 Pronajímatel měl povinnost převést věc do detence nájemce a zaručit 

mu, že věci nebude zbaven, ani v jejím užívání nikterak rušen. Pokud by tomu 

tak bylo, měl pronajímatel povinnost zakročit a sjednat pořádek. Pronajímatel 

také musel platit veřejné dávky (daně) a věc udržovat v dobrém stavu. Pokud 

nájemce učinil na věci užitečné náklady, musel je locator nahradit.  

 Mezi povinnosti nájemce (conductor) patřila povinnost platit pevně 

stanovené nájemné a to i v případě, že věc nemůže pro překážky nastalé z jeho 

strany užívat. Slevu na nájemném mohl požadovat jen výjimečně (např. při velké 

neúrodě). Věc mohl užívat pouze smluveným způsobem, mohl také dát věc do 

užívání podnájemníkovi (pokud ve smlouvě nebylo ujednáno jinak). Po skončení 

smlouvy musel vrátit věc zpět locatorovi. Za běžné opotřebení neodpovídal, ručil 

však za škodu vzniklou z nedbalosti a pokud věc užíval nedovoleným způsobem, 

ručil i za náhodu. Konec smlouvy o pachtu a nájmu nastal buď uplynutím 

sjednané doby, nebo odstoupením pronajímatele z důvodu neplacení nájemného 

nájemcem. Nájemník mohl odstoupit od smlouvy v případě, že věc měla vady, 

které bránily jejímu běžnému užívání.     

 Římské právo rozeznává ještě dvě další modality:  locatio – conductio rei 

a to locatio – conductio irregularis a relocatio tacita.    

 Při smlouvě locatio – conductio irregularis bylo dohodnuto, že nájemce 

věc, kterou měl v detenci, buď vrátí, anebo zaplatí předem sjednanou cenu. 

Pokud obě strany smlouvy pokračovaly ve smlouvě i poté, co minul konečný 

termín nájmu, mělo se za to, že spolu uzavřely smlouvu novou a to relocatio 

tacita (mlčky provedené obnovení nájmu).     

 Locatio – conductio operarum (smlouva námezdní – pracovní) se týkala 

pouze hrubých, hlavně manuálních prací a vyvinula se ze smluv o pronájmu 

                                                           
1  Kincl, J., Urfus, V., Škrejpek, M., Římské právo. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 253.  
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otroků. Předmětem takovéto smlouvy bylo užívání cizí pracovní síly po 

sjednanou dobu a za sjednanou mzdu. Námezdní pracovník (locator) 

poskytoval služby a byl činný podle dispozic zaměstnavatele (conductor). 

Locator poskytoval své pracovní služby osobně a odpovídal za každou 

nedbalost. Conductor na druhé straně platil pracovníkovi sjednanou mzdu 

rovněž v případě, kdy nemohl jeho služby využít pro překážky ze své strany. 

Také v případě námezdní smlouvy se vzájemná práva a povinnosti uplatnily 

dvěma žalobami: actio locati a actio conducti.     

 Locatio – conductio operis (smlouva o dílo) je synallagmatická smlouva, 

jejímž předmětem byl výsledek užití cizí pracovní síly, ne však užívání této síly 

přímo. Ten, kdo provedení díla zadal (locator), přinášel materiál, který se měl 

zpracovat. Pokud bylo sjednáno, že objednaný (conductor) mohl použít jiný 

materiál, jednalo se o tzv. locatio - conductio irregularis. Conductor zpravidla 

nemusel pracovat sám, ale provedení práce mohl přenechat jiným, za výsledek 

však odpovídal vždy on. V případech, kdy bylo provedení díla bez účasti 

objednaného nemyslitelné, musel objednaný práci odvést sám. 

            

1.2. Všeobecný občanský zákoník z roku 1811    

  

 Zásadní význam pro právní úpravu nájemní smlouvy a občanského 

práva obecně měl nový občanský zákoník. Tento Všeobecný zákoník občanský 

(německy Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen 

Erbländer der Österreichischen Monarchie) byl základním pramenem 

občanského práva habsburské monarchie po celé 19. století až do jejího 

zániku. Práce na novém občanském zákoníku trvala několik desítek let, až byla 

roku 1797 osnova tohoto rozsáhlého legislativního díla zkusmo aplikována 

v Haliči jako tzv. Západohaličský zákoník.2 ABGB byl vyhlášen jako císařský 

patent č. 946/1811 Sb. z. s., dne 1. června 1811, který nabyl účinnosti od 1. 

ledna 1812 s platností pro všechny země habsburské monarchie, s výjimkou 

Uher. Tento patent zrušil také starší právní úpravu. Koncepce ABGB vycházela 

                                                           
2
 Salač, J., Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2003, str. 10. 
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z římskoprávní učenosti, vzorem byla i některá ustanovení Koldínova zákoníku 

městských práv.3 Krom tradic římského práva zohledňoval zákoník i 

přirozenoprávní koncepci.       

 Zákoník obsahoval 1502 §§, které byly uspořádány do úvodu a dalších tří 

dílů. Nájemní smlouva byla upravena v oddílu druhém (o osobních právech k 

věcem) hlavě dvacáté páté (o smlouvách nájemních a pachtovních a o 

smlouvách o dědičný pacht a o dědičný úrok). Úpravě nájmu byl věnován 

značný prostor.         

 Úprava smlouvy o nájmu počíná v ABGB § 1090, kde jí zákoník vymezil 

takto: „ Smlouva, kterou někdo obdrží užívání nezuživatelné věci na jistou dobu 

a za určitou cenu, nazývá se vůbec nájemní nebo pachtovní smlouvou.“ 4 Mezi 

znaky smlouvy o nájmu ABGB řadil propůjčení k užívání, nespotřebitelnou věc, 

čas a v neposlední řadě úplatu. Takto je charakterizován nájem v širším slova 

smyslu, tedy nájem i pacht. Následující § 1091 rozlišuje mezi nájemní a 

pachtovní smlouvou takto: pokud lze pronajaté věci užívat, aniž by se museli 

dále obdělávat, šlo o smlouvu nájemní, pokud lze však tyto věci užívat jen 

s vynaložením píle a námahy, jedná se o smlouvu pachtovní. Pro rozlišení mezi 

nájmem a pachtem je proto důležitá povaha užívání, nikoli povaha věci 

k užívání propůjčené.          

 Byla-li věc propůjčena k pouhému užívání, šlo o nájem. V případě pachtu 

přistupuje též právo k braní požitků z věci (vlastní činností získaných). Pokud 

byly předmětem smlouvy různé věci, bylo rozhodující užívání, k němuž byla 

propůjčena věc hlavní. K tomuto považuji za zajímavé poznamenat, že 

současný ObčZ nedělí nájemní smlouvu na  smlouvu nájemní (v užším smyslu) 

a pachtovní, kdežto návrh nového občanského zákoníku zavádí pacht jakožto 

samostatný právní pojem.5 Pro smlouvu nebyla předepsaná žádná zvláštní 

forma. Vlastník mohl pronajmout jak své movité i nemovité věci, tak i svá práva. 

Smlouva o nájmu je smlouvou konsensuální, jak vyplývá z § 1094, proto se 

stávala perfektní dohodou stran o podstatných náležitostech, tedy o věci a 

                                                           
3
 Schelleová, I., Schelle, K., Civilní kodexy 1811-1950-1964.  Brno: Masarykova univerzita v Brně, 

právnická fakulta v nakladatelství Doplněk, 1993, str. 20. 
4
 Rouček, F., Sedláček, J., Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 

právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl V. Praha: Linhart, 1937, str. 5. 
5
 Návrh nového občanského zákoníku ust. § 2249 an. 
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ceně. Byla-li nájemní či pachtovní smlouva zapsána do veřejných knih, 

posuzovalo se nájemcovo či pachtýřovo právo jako věcné právo. Což 

znamenalo, že po zbytek smluvené doby musel toto právo strpět i pozdější 

držitel věci.         

 Pronajímatel měl povinnost pronajatou věc na vlastní náklady a 

v upotřebitelném stavu odevzdat a udržovat. Nesměl také, na rozdíl od naší 

současné úpravy, nájemce rušit ve smluveném užívání. V případě, že byla 

pronajatá věc v době předání tak vadná, že se nehodila ke smluvenému 

užívání, nebo stala-li se tak vadnou v době nájmu, tak po dobu této 

neupotřebitelnosti a podle jejího rozsahu nemusel nájemce platit nájemné. 

Tohoto osvobození se nešlo v případě nájmu nemovitých věcí předem vzdát.  

 Potřebné opravy byl povinen nájemce oznámit pronajímateli, který je 

poté prováděl na svůj náklad. V případě, že by nájemce nutnost opravy 

neoznámil, odpovídal by za škodu. Nájemce mohl na pronajaté věci učinit 

náklad náležející pronájemci nebo náklad užitečný, pak měl právo na náhradu 

těchto nákladů. Tento nárok na náhradu ale zanikal, nebyl-li soudně uplatněn 

do šesti měsíců od vrácení pronajaté věci.      

 Nájemce měl právo věc užívat dohodnutým způsobem, popřípadě 

způsobem obvyklým (když rozsah a způsob užití nebyl dohodnut). Do podnájmu 

mohl dát věc nájemce, pokud mu to smlouva nezakazovala. Břemena a dávky 

nesl při nájmu pronajímatel.        

 Nájemné se dle ABGB platilo pololetně v případech, kdy nebylo ujednáno 

nic jiného a kde nebylo jiné místní zvyklosti za podmínky, že věc byla pronajata 

na rok či více let. Pokud byla věc najata na kratší dobu, platilo se nájemné po 

uplynutí této doby. K zajištění nájemného sloužilo pronajímateli nemovitosti 

zákonné zástavní právo na vneseném nábytku a svršcích nájemce a jeho 

rodiny. Pronajímatel mohl také žádat placení nájemného předem.   

 Po skončení nájemní smlouvy, musel nájemce vrátit věc dle soupisu 

nebo ve stavu v jakém ji převzal. Dle § 1109 ABGB ani zadržovací právo či 

námitka kompenzace či námitka dřívějšího vlastnického práva nemohla 

nájemce chránit před vrácením věci. Jestliže byla najatá věc poškozena nebo 

zneužíváním opotřebena, odpovídal nájemce za svou vinu, ale i za zavinění 
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podnájemníka, nikdy však za náhodu. Náhradu z této odpovědnosti musel 

pronájemce uplatnit v jednoleté prekluzivní lhůtě, která začala běžet od vrácení 

najaté věci.6          

 ABGB znal několik způsobů zániku nájemní smlouvy. Zkáza věci, která 

byla předmětem nájmu, je prvním z nich. V tomto případě se smlouva zruší 

sama sebou. Pokud ale zkázu zavinila jedna strana, náležela druhé náhrada. 

Nastala-li zkáza náhodou, nebyla žádná strana odpovědna.    

 Nájemní smlouva zanikala také uplynutím doby, na kterou byla sjednána. 

K obnovení nájemní smlouvy mohlo dojít buď mlčky, nebo výslovně. Pokud bylo 

ve smlouvě ujednáno, že má být nejdříve podána výpověď a ta podána nebyla, 

obnovovala se smlouva mlčky. Nebyla-li smluvena výpověď, obnovuje se 

smlouva mlčky, jestliže nájemce věci po uplynutí nájemní doby dále užívá a 

pronajímatel ho nechá. Smlouva se mlčky obnovuje za stejných podmínek, za 

jakých byla dříve sjednána. Obdobně je prolongace nájmu upravena 

v současném ObčZ.        

 Zánik nájemní smlouvy výpovědí byl možný v případech, kdy trvání 

smlouvy nebylo určeno výslovně, mlčky ani zvláštními předpisy, tj. v případech, 

kdy smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. V této situaci musel ten, kdo 

chtěl smlouvu zrušit, dát výpověď z nájemní smlouvy. Zákonné výpovědní lhůty 

pak byly u nájmu movitých věcí 24 hodin a u nájmu nemovitých věcí 14 dní. 

Oproti současné úpravě zákonných výpovědních lhůt v ObčZ, kde pro movité 

věci je stanovena měsíční a pro nemovité věci tříměsíční výpovědní lhůta, jde o 

poměrně krátký časový úsek. Smrtí některé ze smluvních stran se nájemní 

smlouva nezrušovala. Nájem bytu však mohl být v případě smrti nájemce 

vypovězen v zákonné výpovědní lhůtě bez ohledu na smluvenou dobu jak ze 

strany nájemcových dědiců, tak pronájemcem.      

 ABGB dále obsahoval ustanovení o odstoupení od smlouvy nájemcem a 

zrušení smlouvy pronajímatelem. Pokud byla najatá věc odevzdána ve stavu, 

kdy byla nezpůsobilá k užívání nebo se bez viny nájemce stala nezpůsobilou 

                                                           
6
 Salač, J., Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2003, str. 12. 
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k užívání, mohl nájemce i před uplynutím smluvené doby odstoupit od smlouvy 

bez výpovědi. Pronajímatel mohl žádat zrušení nájemní smlouvy, pokud 

nájemce užíval věci ke značné škodě či prodléval s placením nájemného, ač byl 

na to upozorněn. Posledním důvodem zániku nájemní smlouvy bylo zcizení 

věci. Zcizil-li pronajímatel pronajatou věc někomu jinému a již mu ji odevzdal, 

musel nájemce po náležité výpovědi ustoupit novému držiteli, pokud nebylo 

jeho právo zapsáno do veřejných knih. Mohl však žádat od pronajímatele 

náhradu škody a ušlý zisk.        

 Jak jsem již zmínil, ABGB prošel od svého vzniku několika novelizacemi. 

Docházelo k nim zejména po roce 1848 v oblastech práva obchodního, 

směnečného a stavebního, pro které byly vydány samostatné právní předpisy. 

Novelizacím se ale nevyhnulo ani právo vlastnické či oblast manželského 

práva. Dne 1. 1. 1900 vstoupil v platnost nový německý občanský zákoník a 

snad i v důsledku toho byla v Rakousku v roce 1904 jmenována „komise 

k zahájení přípravných prací obecného zákoníku občanského“.7 Činnost této 

komise však nepřinesla očekávaný výsledek a proto se přípravě návrhu začalo 

věnovat ministerstvo spravedlnosti. Osnova ministerstva byla zveřejněna 

v červenci 1907. Panská sněmovna několikrát upravovaný návrh přijala v roce 

1912, ale k jeho projednání už do začátku války nedošlo. Po vypuknutí první 

světové války prošel občanský zákoník v letech 1914 – 1916 třemi 

novelizacemi. Všechny byly uskutečněné prostřednictvím císařských nařízení 

Františka Josefa I.           

 Díky tzv. recepční normě č.11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu 

Československého, byl do právního řádu nově vzniklé Československé 

republiky přejat i ABGB. Tento nově recipovaný zákon však platil pouze pro 

české země (Čechy, Moravu a rakouské Slezsko), na Slovensku platilo zvykové 

uherské právo. ABGB byl poté několikrát novelizován a na našem území platil 

až do roku 1950, kdy byl nahrazen novým občanským zákoníkem.   

 V důsledku několika věcných novelizací je ABGB dodnes aktuální a 

                                                           
7
 Schelleová, I., Schelle, K., Civilní kodexy 1811-1950-1964.  Brno: Masarykova univerzita v Brně, 

právnická fakulta v nakladatelství Doplněk, 1993, str. 22. 
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v Rakouské republice dokonce dosud platný.8      

    

1.3. Občanský zákoník z roku 1950      

  

 Roku 1946 vyhráli parlamentní volby komunisté a předsedou vlády se 

stal Klement Gottwald.  Budovatelský program jeho vlády si kladl za cíl mimo 

jiné přijetí nové ústavy, která měla být postavena na jiných základech než 

ústava prvorepubliková. Únorovým převratem roku 1948 a vyhlášením tzv. 

Ústavy 9. Května, se čím dál více projevoval požadavek změn v oblasti 

občanského práva. Klement Gottwald několikrát vyhlašoval nutnost zavést nový 

právní řád a nutnost upevnit a rozvíjet výsledky politického vítězství. Na IX. 

sjezdu KSČ v roce 1949 bylo právě konstituování nového právního řádu 

stanoveno jako jeden z hlavních úkolů. V této souvislosti můžeme hovořit o tzv. 

právnické dvouletce, během které došlo ke kodifikaci všech základních odvětví 

práva v Československu. Během let 1949 až 1950 postupně došlo k přijetí 

zákona o právu rodinném, trestního zákona, trestního řádu, trestního zákona 

správního, trestního řádu správního a právě občanského zákoníku, který byl 

přijat jako zákon č. 141/1950 Sb., 25. října 1950 s účinností od 1. ledna 1951. 

Kladl si za cíl odstranit právní dualismus, byl vybudován na principech ochrany 

socialistického vlastnictví, odstranění přednosti zájmů jednotlivců před zájmy 

společnosti a odstranění dělení právních odvětví na právo soukromé a veřejné. 

 Občanský zákoník z roku 1950, jinak tzv. střední kodex, byl rozdělen do 

šesti částí: úvodní ustanovení (§§ 1 - 3), obecná ustanovení (§§ 4 – 99), práva 

věcná (§§ 100 – 210), práva závazková (§§ 211 – 508), právo dědické (§§ 509 

– 561), ustanovení přechodná a závěrečná (§§ 562 – 570).9 Úpravu nájemní 

smlouvy obsahoval zákoník v části čtvrté hlavě dvacáté v §§ 387 – 409. 

Nerozlišoval již mezi smlouvou pachtovní a nájemní, jak tomu činil ABGB. 

Nájemní smlouvou přenechával pronajímatel za úplatu nájemci věc, aby jí 

dočasně užíval nebo z ní bral užitky. Předmětem nájmu mohla být věc movitá, 

                                                           
8
 Plecitý, V., Vrabec, J., Salač, J., Základy občanského práva. 5. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2010, str. 17. 
9
 Schelleová, I., Schelle, K., Civilní kodexy 1811-1950-1964.  Brno: Masarykova univerzita v Brně, 

právnická fakulta v nakladatelství Doplněk, 1993, str. 28. 
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nemovitá a stejně tak i věc spotřebitelná, pokud užívání nebránilo jejímu 

vrácení po skončení smlouvy.       

 Mezi povinnosti pronajímatele patřilo odevzdání pronajaté věci nájemci 

ve stavu způsobilém k smluvenému užívání a nebyl-li způsob smluven, 

k užívání obvyklému, a v tomto stavu ji na svůj náklad udržovat. Nájemce byl 

povinen ohlásit pronajímateli potřebu oprav, které má provést pronajímatel, 

jinak by odpovídal za škodu a nemohl by žádat slevu z nájemného ani odstoupit 

od smlouvy. Tato ohlašovací povinnost se netýkala drobných oprav, které 

stejně jako obyčejné náklady spojené s užíváním nesl nájemce. Ten byl 

oprávněn užívat najatou věc dle smlouvy a pokud smlouva nic nestanovila, měl 

ji užívat přiměřeně povaze a určení věci. Do podnájmu mohl dát věc nájemce 

v případě, že smlouva nestanovila jinak. Pokud by tak ale učinil v rozporu se 

smlouvou, mohl pronajímatel odstoupit od smlouvy.     

 Co do placení nájemného, stanovil zákoník v § 393: „Není-li ujednáno 

nebo zvláštními předpisy stanoveno jinak, platí se nájemné z pozemků 

zemědělských nebo lesních pololetně pozadu 1. dubna a 1. října, u ostatních 

nájmů měsíčně předem.“10 Obdobně jako ABGB upravoval i občanský zákoník 

z roku 1950 zástavní právo majitele nemovitosti k věcem movitým, které jsou na 

pronajaté věci a náleží nájemci či osobám, které s ním žijí ve společné 

domácnosti jako členové jeho rodiny. Toto zástavní právo se nevztahovalo na 

věci, které byly vyloučeny z exekuce. Pokud nájemce nemohl najaté věci užívat 

smluveným způsobem pro mimořádné události nebo pro vady jim nezaviněné, 

nebyl povinen platit nájemné. Mohl-li najaté věci užívat pouze omezeně a 

nebyla-li překážka užívání na jeho straně, měl nájemce nárok na poměrnou 

slevu z nájemného, ale jen za situace, kdy bez zbytečného odkladu oznámil 

pronajímateli událost, která jeho nárok zakládá.    

 Nájem obecně končil uplynutím nájemní doby. Nájemní smlouva se 

obnovila za stejných podmínek, za kterých byla uzavřena tehdy, pokud nájemce 

užíval věci i po skončení nájmu a pronajímatel se do patnácti dnů proti tomu u 

soudu neohradil. Zákoník obsahoval také úpravu přednostního uzavření nové 

                                                           
10

 Schelleová, I., Schelle, K., Civilní kodexy 1811-1950-1964.  Brno: Masarykova univerzita v Brně, 
právnická fakulta v nakladatelství Doplněk, 1993, str. 355. 



16 
 

nájemní smlouvy v případech, kdy nájemce správně plnil své závazky ze 

smlouvy. Tato úprava se ale neuplatnila, když nájemce při uzavírání smlouvy 

věděl, že věc je pro další dobu pronajata jiné osobě, nebo měla-li být novým 

nájemcem osoba pronajímateli blízká nebo socialistická právnická osoba. 

 Ke zrušení nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou bylo třeba 

výpovědi. Nájemce byl oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoli, pokud najatá 

věc byla odevzdána ve stavu nezpůsobilém k užívání smluvenému nebo 

obvyklému či stala-li se věc bez viny nájemce nezpůsobilá k tomuto užívání 

později. Pronajímatel mohl odstoupit od smlouvy kdykoli, jestliže nájemce i přes 

výstrahu užíval najaté věci tak, že by na nich mohla vzniknout značná škoda 

nebo pokud nájemce ani po upozornění nezaplatil dlužné nájemné do splatnosti 

dalšího nájemného. Nájemní smlouva zanikala také v případě zkázy najaté 

věci.           

 Po skončení nájmu byl nájemce povinen odevzdat věc ve stavu, v jakém 

ji převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Došlo-li k poškození nebo 

opotřebení najaté věci, odpovídal nájemce i za osoby, které mohly věc poškodit 

nebo zneužívat, náleželi-li tyto osoby k jeho domácnosti nebo k jeho podnikání. 

Nikdy však neodpovídal za náhodu. Náhrady se mohl pronajímatel domáhat 

v šestiměsíční prekluzivní lhůtě od vrácení věci.     

      

1.4. Občanský zákoník z roku 1964 

 V dubnu roku 1960 začala být připravována nová ústava, kdy ji jako svůj 

návrh předložil ústřední výbor KSČ. Již dávno předtím začalo být zřejmé, že 

platný občanský zákoník „plně neodráží poměry a vztahy, které se v naší 

společnosti v dané etapě vývoje socialismu vytvořili“, a tak se začalo 

v souvislosti s přípravou a přijetím nové ústavy uvažovat o vydání nového 

občanského zákoníku.11 Ústava Československé socialistické republiky nebo 

též Socialistická ústava, byla přijata národním shromážděním 11. července 

1960. Nový občanský zákoník byl přijat v roce 1964 a ač některá jeho 

                                                           
11

 Schelleová, I., Schelle, K., Civilní kodexy 1811-1950-1964.  Brno: Masarykova univerzita v Brně, 
právnická fakulta v nakladatelství Doplněk, 1993, str. 32. 
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ustanovení platí beze změn do dnes, nemůžeme ho považovat za krok 

kupředu. Během let 1963 až 1965 došlo k přijetí zákoníku mezinárodního 

obchodu, zákoníku práce, zákona o rodině a hospodářského zákoníku. 

Občanský zákoník tak nebyl obecným kodexem majetkového práva, ale 

upravoval pouze základní občanskoprávní vztahy, vycházel z myšlenky státní 

direktivy. Instituty jako vydržení, sousedská práva, ochrana držby, věcná 

břemena, vydědění či zástavní právo kodex neupravoval vůbec a další zase 

nahradil jinými (např. obligace službami). Tyto instituty byly do občanského 

práva zavedeny zákonem č. 131/1982 Sb., který byl poslední významnější 

totalitní novelou.          

 Místo nájmu a pachtu zavedl zákoník zcela nový pojem osobního 

užívání. Institut nájemní smlouvy byl zachován značně omezeně, v zastřešené 

podobě, jako příklad lze uvést smlouvu o přenechání bytu v rodinném domku  

(§ 390 a násl.), přenechání jiné místnosti v rodinném domku (§ 392 a násl.), 

přenechání části bytu (§ 394 a násl.), přenechání nemovitosti k dočasnému 

užívání (§ 397 a násl.) a nájem zemědělského či lesního pozemku, který je 

ještě v soukromém vlastnictví (§ 490 odst. 2.).12    

 Osobní užívání upravoval občanský zákoník ve své části třetí v §§ 152 

až 221. Mezi jeho pojmové znaky můžeme řadit jeho časovou neomezenost, 

přechod práva osobního užívání na dědice, resp. jiné osoby stanovené 

zákonem (za stanovených podmínek), jistá vázanost na subjekty (socialistická 

organizace a občan), předmět a způsob vzniku práva osobního užívání. 

V závislosti na předmětu rozlišoval občanský zákoník osobní užívání bytů (§§ 

152 - 189), osobní užívání jiných obytných místností (§§ 190 – 195), osobní 

užívání místností nesloužících k bydlení (§§ 196 – 197) a osobní užívání 

pozemků (§§ 198 – 221). Obecně právo osobního užívání vznikalo na základě 

rozhodnutí správního či jiného příslušného orgánu a na něj navazující dohodou 

subjektů právního vztahu o odevzdání a převzetí předmětu užívání. 

 Právo osobního užívání bytu vznikalo dohodou o odevzdání a převzetí 

bytu sjednanou mezi socialistickou organizací a občanem. Předcházet jí však 

                                                           
12

 Salač, J., Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta, 2003, str. 33. 
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muselo rozhodnutí o přidělení bytu vydané místním národním výborem (nebo 

jiným orgánem), event. jinou skutečností. O této dohodě se sepisoval zápis, ve 

kterém bylo uvedeno rozhodnutí o přidělení bytu, předmět a rozsah práva 

užívat byt včetně jeho příslušenství, výše úhrady za užívání a za služby a popis 

stavu bytu. U členů stavebního bytového družstva vznikalo splacením 

členského podílu právo, aby mu byl orgánem družstva přidělen družstevní byt 

do osobního užívání. V případě, že se někdo nastěhoval do bytu bez rozhodnutí 

národního výboru nebo byt získal na základě neúplných či nepravdivých údajů, 

vydal národní výbor příkaz k vystěhování bez náhrady. K právu užívat byt 

náleželo uživateli ještě právo užívat společné prostory a zařízení domu, včetně 

služeb s užíváním spojených. Uživatel měl právo podílet se na správě domu a 

byl povinen užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně.    

 Organizace byla povinna zajistit uživateli plný a nerušený výkon jeho 

užívacích práv, dále měla povinnost odevzdat mu byt ve stavu způsobilém pro 

řádné užívání, v tomto stavu byt udržovat, případně zlepšovat a provádět 

řádnou údržbu domu. Drobné opravy bytu související s běžným užíváním hradil 

uživatel, měl také povinnost bezodkladně oznámit potřebu oprav v bytě, které 

měla nést organizace, jinak by odpovídal za škodu. Pokud organizace nesplnila 

svou povinnost odstranit závady, měl uživatel právo závady odstranit a 

požadovat od organizace náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na 

náhradu zanikalo, neuplatnil-li jej uživatel do šesti měsíců od odstranění závad. 

 Úhradu za užívání bytu a za poskytované služby platil uživatel měsíčně 

pozadu. Její výši a způsob placení stanovil zvláštní předpis.13 Za splnění 

určitých podmínek (organizace i přes upozornění neodstraní závady, žádné 

nebo vadné plnění služeb, stavebními úpravami zhoršené podmínky užívání 

bytu či domu aj.) měl uživatel nárok na přiměřenou slevu z úhrady za užívání, 

případně z úhrady za služby. Právo na tuto slevu bylo nutno bezodkladně 

uplatnit u organizace v šestiměsíční prekluzivní lhůtě.    

 Zákoník také upravoval společné užívání bytu a společné užívání bytu 

manžely.           

                                                           
13

 Tím byla vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 60/1964 Sb., o úhradě za 
užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu. 
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 Zánik práva osobního užívání bytu mohl nastat na základě písemné 

dohody uzavřené mezi organizací a uživatelem, nebo písemným prohlášením 

uživatele o tom, že byt nechce užívat. K zániku tohoto práva mohlo dojít i na 

základě soudního rozhodnutí vydaného na návrh organizace, ale jen za 

podmínek uvedených v zákoně (např. měl-li uživatel dva byty nebo neužíval-li 

bez vážných důvodů byt vůbec nebo jen občas). Právo užívat byt mohl zrušit 

také národní výbor a to pro nadměrnost bytu, z důvodu obecného zájmu, ve 

prospěch vlastníka rodinného domku, mohl také zrušit užívání části bytu 

(z důvodu obecného zájmu či ve prospěch uživatele bytu) nebo příkaz 

k vystěhování z bytu získaného protiprávně.     

 Výměna bytu byla možná na základě písemné dohody účastníků, která 

musela být schválena místním národním výborem. Právo na splnění dohody o 

výměně bytů muselo být uplatněno u soudu ve tříměsíční prekluzivní lhůtě. 

 Právní režim hospodaření s byty či jinými prostory se řídil zvláštními 

zákony (např. zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty; zákon č. 111/1950 

Sb., o hospodaření s některými místnostmi).14      

 V souvislosti se společenskými změnami, které nastaly v období kolem 

roku 1989, bylo zřejmé, že dosavadní právní úprava nejen občanského práva 

bude do značné míry nevyhovující a že bude zapotřebí ji přizpůsobit novým 

společenským a politickým poměrům. Logickým vyústěním této situace bylo 

přijetí několika změn právního řádu. Oblasti občanského práva se významně 

dotýkalo přijetí ústavního zákona č. 100/1990 Sb., kterým došlo k odstranění 

osobního, družstevního a státní vlastnictví, v důsledku čehož bylo vlastnictví 

chápáno jako jednotný pojem, který se lišil pouze co do subjektů, kterými mohly 

být fyzické či právnické osoby, stát, družstva.15 Další významnou změnu 

přineslo přijetí zákona č. 509/1991 Sb., tzv. velké novely občanského zákoníku. 

Touto novelou byla zrušena třetí část občanského zákoníku upravující osobní 

užívání. Institut nájemní smlouvy se zvláštními ustanoveními o nájmu bytu se 

tak opět vrátil do občanského zákoníku. Došlo k přeměně vztahů osobního 
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 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kolektiv. Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 
2. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1866. 
15

 Salač, J., Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta, 2003, str. 38. 
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užívání na vztahy nájemní, takže vztah osobního užívání bytu se přeměnil na 

nájem bytu, osobního užívání jiných obytných místností na nájem obytných 

místností v zařízeních určených k trvalému bydlení, osobní užívání místností 

nesloužících k bydlení na nájem nebytových prostor (zákon č. 116/1990 Sb., 

o nájmu a podnájmu nebytových prostor) a osobní užívání pozemků se změnilo 

na vlastnictví fyzické osoby. V důsledku těchto i jiných změn v právním systému 

ČR se občanské právo opět začalo stávat základem soukromého práva.16 

          

2. NÁJEMNÍ SMLOUVA        

            

2.1. Právní normy upravující nájem      

           

 Současná právní úprava nájmu je rozdrobena do mnoha právních 

předpisů. Obecnou úpravu nájemní smlouvy zakotvil zákonodárce do ObčZ 

části osmé hlavy sedmé ustanovení §§ 663 – 684. Kromě toho existují ještě 

úpravy zvláštní, ať už přímo v ObčZ nebo v jiných právních předpisech. ObčZ 

tak obsahuje v ust. §§ 685 -  723 úpravu zvláštní, týkající se nájmu bytu, 

podnájmu bytu, nájmu obytných místností v zařízení určených pro trvalé bydlení 

a podnikatelského nájmu věcí movitých. Je třeba ještě zmínit ustanovení ObčZ 

o spotřebitelských smlouvách, konkrétně §§ 58 – 65 o ochraně spotřebitele při 

uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek (tzv. „time – 

sharingové“ smlouvy). Nájem a podnájem nebytových prostor je upraven § 720 

ObčZ, který odkazuje na zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 

nebytových prostor. Provádějící a související právní předpisy k úpravě nájmu 

zůstávají nadále v zákoně č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky 

související s vydáním zákona č. 509/1991Sb., kterým se mění, doplňuje a 

upravuje občanský zákoník, v platném znění, nařízení vlády č. 258/1995 Sb., 

kterým se provádí občanský zákoník, zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném 

zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanského 
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 Fiala, J., a kolektiv: Občanské právo 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně – právnická fakulta 
v nakladatelství Doplněk, 1996, str. 23. 
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zákoníku, ve znění zákona č. 150/2009 Sb.17       

 Některé zvláštní aspekty nájmu upravuje zákon č. 72/1994 Sb., o 

vlastnictví bytů, zákon č. 229/1991 Sb., o půdě, zákon č. 184/2006 Sb., o 

vyvlastnění, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení a další. 

ObchZ obsahuje úpravu smlouvy o nájmu podniku (§ 488b až § 488i) a smlouvy 

o nájmu dopravního prostředku (§ 630 až § 637), které jsou dalším zvláštním 

případem nájmu. Smlouva o koupi najaté věci dle ust. § 489 až § 496 ObchZ je 

někdy řazena k zvláštním úpravám nájmu.18 Avšak podle názoru některých 

autorů tato smlouva není smlouvou o nájmu a nejde ani o zvláštní úpravu 

nájmu.19 Další velmi specifickou úpravu nájmu obsahuje zákon č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti (§33 a násl. týkající se nájmu honitby). Vztah mezi zvláštní a 

obecnou úpravou nájemní smlouvy je vztahem speciality, tzn., že obecná 

úprava (ObčZ §§ 663 – 684) se použije i na zvláštní úpravy nájmu, pokud 

příslušná speciální úprava neobsahuje úpravu zvláštní. Na základě analogie lze 

obecnou úpravu dle § 663 ObčZ použít na jiné právní vztahy (např. na základě 

§ 853 ObčZ).           

           

2.2. Pojem nájemní smlouvy       

          

 Nájemní smlouva patří mezi základní instituty závazkového soukromého 

práva. Je nepochybné, že se jedná o pojmenovaný právní úkon. Základním 

ustanovením je § 663 ObčZ, které nájemní smlouvu vymezuje takto: „ Nájemní 

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

sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky.“ Z tohoto obecného pojetí nájemní 

smlouvy lze vyčíst její pojmové znaky a podstatné náležitosti: přenechání práva 

užívání nebo braní užitků z věci, individuálně určená věc, dočasnost a 

úplatnost. Nenaplnění těchto znaků neznamená automaticky neplatnost 

smlouvy, smlouvu bude nutno posoudit z hlediska vůle stran, zda se nejedná o 
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 Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualizované vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, str. 214. 
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 Fiala, J., Kidl, M., et al. Občanský zákoník. Komentář.  II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 
1268. 
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 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kolektiv. Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 
2. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1869. 
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smlouvu nepojmenovanou či o jiný smluvní typ. Úplatnost nájemní smlouvy ji 

odlišuje od smlouvy o výpůjčce, která je bezúplatná. Při uzavření nájemní 

smlouvy dochází k přenechání práva užívání, nedochází však k převodu 

vlastnického práva, což je typický znak pro kupní smlouvu či smlouvu o dílo. 

 Účelem nájemní smlouvy je přenechání práva užívání nebo braní užitků 

z věci. Pronajímatel přenechá v souladu se smlouvou nájemci právo užívat věc 

(např. nebytový prostor) nebo brát z ní užitky (např. při nájmu zemědělského 

pozemku). Toto pojetí nájemní smlouvy tak zahrnuje i pachtovní smlouvu (braní 

užitků). Užívání můžeme charakterizovat jako čerpání užitných vlastností 

předmětu nájmu nájemcem. K realizaci tohoto čerpání musí mít nájemce 

předmět nájmu v detenci. Správa předmětu nájmu se od jeho užívání liší tím, že 

správa představuje péči o něj, je službou, která je poskytována vlastníkovi nebo 

pronajímateli.20 Nájemce nepřebírá při užívání předmětu odpovědnost za jeho 

nahodilou zkázu, za užívání platí, a pokud užívat nemůže, platit nemusí. Vedle 

práva užívat předmět může být sjednáno braní užitků, které nájemce získá 

svým vlastním přičiněním.       

 Předmětem nájmu je dle ust. § 663 ObčZ věc ve smyslu § 118 ObčZ. 

Může se jednat o věc movitou, nemovitou, o věc celou či její část. Vždy však 

musí jít o věc, která je způsobilá k užívání nebo i k pobírání užitků, aniž by byla 

spotřebována. Věc, která je spotřebovatelná, lze pronajmout, nikoliv však ke 

spotřebě.21 Věc musí být individuálně určená, na rozdíl od smlouvy o půjčce, 

kde je věc určena dle druhu. Pronajmout lze také věc hromadnou (universitas 

rerum), což je soubor několika vnitřně propojených věcí, které plní společný 

účel. Bude se jednat např. o knihovnu jako soubor knih, podnik (dle § 5 odst. 2 

ObchZ), honitbu nebo sbírku známek. Dle judikatury Nejvyššího soudu musí 

pronajímaná věc existovat už v momentě uzavření nájemní smlouvy.22 Nový 

občanský zákoník výslovně počítá s ustanovením, dle kterého bude možno 

pronajmout věc, která vznikne teprve v budoucnu, ovšem za předpokladu, že ji 
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  Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kolektiv. Občanský zákoník II. § 460 až 880. 
Komentář. 2. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1880. 
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  Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kolektiv. Občanský zákoník II. § 460 až 880. 
Komentář. 2. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1875. 
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lze dostatečně přesně určit při uzavření smlouvy.23 Tím by mělo dojít k 

odstranění pochybností, které ohledně této problematiky panují. Jako na 

předměty občanskoprávních vztahů dle ust. § 118 odst. 2 ObčZ se nahlíží na 

byty a nebytové prostory, nelze je však považovat za věci a to ani v případě, 

kdy jsou vymezeny jako tzv. jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 

bytů. Jak již bylo dříve zmíněno, aplikuje se na nájem bytů zvláštní ustanovení 

o nájmu bytu (§ 685 ObčZ an.) a na nájem nebytových prostor zákon č. 

116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Na příslušenství věci se 

nahlíží jako na samostatný předmět právních vztahů, který nesleduje právní 

režim věci hlavní. Příslušenství věci bude tedy pronajato, jen když se smluvní 

strany na jeho pronájmu dohodnou. Předmětem nájemní smlouvy mohou být i 

cenné papíry.         

 Dalším pojmovým znakem nájemní smlouvy je její dočasnost, tj. 

nájemcovo právo užívat věc nebo z ní brát užitky po určitou dobu. Nájemce 

tedy věc užívá s tím, že ji bude muset pronajímateli vrátit a to, není-li ujednáno 

jinak, ve stavu v jakém ji převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení.24 

Nájemní smlouvu lze sjednat na dobu určitou či na dobu neurčitou. V případě, 

že smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, může nájemní vztah skončit 

dohodou či výpovědí. Doba může být vymezena např. jako určitý časový 

okamžik nebo jako účel, pro který se smlouva uzavírá. Pokud v nájemní 

smlouvě není ujednáno jinak, jedná se o nájem na dobu neurčitou. Délka doby 

nájmu je dána na vůli stran.       

 Vyvstává ovšem otázka, jak nahlížet na nájemní smlouvy uzavřené na 

delší časový úsek. V jednom ze svých rozhodnutí zastává Nejvyšší soud ČR 

tento názor: „Z žádného ustanovení zákona neplyne možnost dovozovat 

povahu nájemní smlouvy uzavřené na dobu 20 ti let jako smlouvy uzavřené na 

dobu neurčitou. Z výslovného ustanovení § 676 o.z. o počítání času totiž plyne, 

že rozhodující je způsob stanovení lhůty nájmu, resp. jeho skončení. Tento údaj 

je v daném případě jasně určen a neposkytuje možnost pro závěr, že by z 

tohoto důvodu bylo možno nájemní smlouvy kvalifikovat jako smlouvu 
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 Návrh nového občanského zákoníku § 2120 odst. 2. 
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 Eliáš, K., a kolektiv. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek § 488 – 880. Praha: Linde 
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uzavřenou na dobu neurčitou.“ 25       

 Nejvyšší soud ČR dále zastává  názor, že ujednání o délce nájmu 

přesahující obvyklou dobu života je nutné posuzovat jako nájem na dobu 

neurčitou.26 Existují však názory, které se stanovisky Nejvyššího soudu 

nesouhlasí, načež vyslovují závěr, že pokud je jednoznačně vymezena doba 

trvání nájmu, jde o nájem na dobu určitou.27 Vzhledem k tomu, že spor, jímž se 

Nejvyšší soud ČR v komentovaném případě zabýval, se týkal pouze fyzických 

osob, dovolil bych si s názorem Nejvyššího soudu ČR do jisté míry souhlasit. 

Dle mého názoru je však obtížné určit, jakou dobu lze považovat za „obvyklou 

délku života“. Lze si představit, že u fyzických osob by se mohla její délka 

odvíjet od průměrné délky lidského života, avšak u osob právnických, které 

mohou existovat déle než je běžná délka lidského života, budeme podobná 

kritéria hledat jen těžko. Dalším důsledkem komentovaného rozhodnutí je, že 

na smlouvy, které byly uzavřeny na dobu určitou („na dlouhou dobu“, tj. na 99, 

100 a více let), se ve světle tohoto judikátu nahlíží jako na smlouvy uzavřené na 

dobu neurčitou, aniž by byla dotčena platnost takové smlouvy. Ve výsledku tedy 

může kterákoliv ze stran závazku takovou smlouvu ve tříměsíční lhůtě 

vypovědět, ačkoliv původně takovou možnost neměla. Jednu z možností, jak 

v budoucnu řešit podobnou situaci, přináší návrh nového občanského zákoníku 

v § 2122 odst. 2. Stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že pokud bude nájem 

ujednán na dobu delší než padesát let, jde o nájem ujednaný na dobu neurčitou 

s tím, že v prvních padesáti letech bude možné nájem vypovědět jen 

z ujednaných výpovědních důvodů a v ujednané výpovědní době. Toto 

ustanovení by tak jistě přispělo k větší právní jistotě.     

 O nájemní vztah na dobu určitou půjde i v případě, že nájemní poměr 

bude trvat po dobu pracovního poměru nájemce u pronajímatele, sjednaného 

na dobu neurčitou.  

 Nájemní smlouva vždy obsahuje ujednání o nájemném, tedy o úplatě za 

poskytnutí věci k užívání, v opačném případě by se nejednalo o nájemní 
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 NS sp. zn. 28 Cdo 2391/2004 
26

 NS sp. zn. 28 Cdo 2747/2004 
27
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smlouvu, ale o výpůjčku. Úplatnost by měla vyplývat ze smlouvy, stačí však 

označení smlouvy jako nájemní. Nájemné bývá pravidelně sjednáno v penězích 

nebo jako naturální plnění, které má povahu věcného plnění či chování nájemce 

(konání nebo nekonání). Nájemné je poskytováno jako opakující se plnění nebo 

jako plnění jednorázové. Výše nájemného je obvykle určena smluvně, dohodou 

stran, avšak případná absence tohoto ujednání nepůsobí neplatnost nájemní 

smlouvy. Nájemce je totiž povinen platit nájemné obvyklé v době uzavření 

smlouvy s přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci a způsobu jejího užívání. 

Někdy je určení výše nájemného vyžadována jako podstatná náležitost nájemní 

smlouvy, bude tomu tak např. u nájmu nebytových prostor (§ 3 NájNebyt) či u 

nájmu bytu (§ 686 ObčZ). Nájemné nemusí být po celou dobu trvání nájmu 

totožné, možnost zvyšovat nájemné může být stanovena zvláštním předpisem 

(např. zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného) nebo 

může mít povahu ujednání o cenové doložce v nájemní smlouvě. Povinnost 

platit nájemné má však nájemce vždy, bez ohledu na to, zda předmět nájmu 

využívá či nikoliv. Za určitých podmínek nemá nájemce povinnost platit 

nájemné, respektive má právo platit nájemné snížené. Od placení je dle § 673 

ObčZ nájemce osvobozen v situaci, kdy nemůže věc užívat dohodnutým 

způsobem pro vady, které sám nezpůsobil, pokud však věc může užívat 

omezeně, má právo dle § 674 ObčZ platit nájemné snížené. Tato práva však 

musí uplatnit v šestiměsíční prekluzivní lhůtě ode dne, kdy došlo ke 

skutečnostem, které tato práva zakládají. Od nájemného je třeba odlišit platby, 

které mohou být v souvislosti s užíváním placeny, které ovšem nejsou 

nájemným, i když se je pronajímatel zavazuje nájemci platit na základě 

ujednání obsaženého v nájemní smlouvě (bude se jednat např. o náklady na 

plyn, elektrickou energii, vodné, stočné, úklid aj.)28     
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2.3. Subjekty nájemní smlouvy       

           

Stranami nájemní smlouvy jsou dle zákona pronajímatel a nájemce. 

Mohou jimi být fyzické nebo právnické osoby, včetně státu. S ohledem na 

platnou právní zásadu, že nikdo nemůže přenést na jiného víc práv než sám 

má29, bude pronajímatelem osoba, která je s předmětem nájmu oprávněna 

disponovat. Pronajímatelem bude tedy především vlastník věci.    

 Existují však zákonem či smlouvou upravené případy, kdy 

pronajímatelem bude osoba od vlastníka odlišná. Podle zákona č. 219/2000 

Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, může 

být pronajímatelem majetku státu státní organizace. Insolvenční správce dle 

ust. § 40 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, jedná svým jménem 

na účet dlužníka v záležitostech týkajících se majetkové podstaty dlužníka 

(pokud má oprávnění s ní nakládat). Na základě ust. § 9a zákona č. 72/1994 

Sb., o vlastnictví bytů, bude právnická osoba určená ke správě domu 

oprávněna disponovat společnou částí domu, namísto vlastníka jednotky 

v domě. Smlouvou může vlastník věci dobrovolně postoupit své právo stát se 

pronajímatelem věci na jiný subjekt. Půjde tak především o smlouvu o výpůjčce 

(dle § 661 odst. 2 ObčZ), o práva z věcných břemen (dle § 151n a násl. ObčZ) 

či o smlouvu nepojmenovanou.       

 Zákon v zásadě umožňuje mnohost subjektů na straně pronajímatele a 

nájemce. Pluralita subjektů na straně pronajímatele je dána zejména 

v případech podílového spoluvlastnictví, společného jmění manželů nebo u 

spoluvlastnictví společných částí domu dle zákona o vlastnictví bytů. Jde tedy o 

případy, kdy je pronajatá věc ve spoluvlastnictví více subjektů. Při výkonu práv 

pronajímatele se bude vždy postupovat podle zásad pro daný typ 

spoluvlastnictví. Např. podle ustanovení ObčZ o podílovém spoluvlastnictví 

(§139 odst. 1 a 2) jsou z právních úkonů týkajících se společné věci oprávněni 

a povinni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně. Přičemž platí, že o 

hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou dle 

velikosti podílů. Při rovnosti hlasů nebo nemožnosti dohody či nedosažení 

                                                           
29 Nemo plus iuris ad alium transfere potest, quam ipso habet. 
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většiny rozhodne na návrh některého spoluvlastníka soud. Pluralita subjektů 

smí nepochybně existovat i na straně nájemce, protože ani zde zákon 

nestanoví při úpravě nájmu žádná omezení ani specifika. Jednu věc lze 

nesporně pronajmout více nájemcům společně. Jistá omezení a specifika jsou 

však předepsána pro nájem bytu.     

 Změna subjektů nájemního vztahu není vyloučena. Změní-li se vlastník 

pronajaté věci, nedojde k zániku nájmu, ale pouze ke změně osoby 

pronajímatele. Tento nový vlastník věci pak automaticky vstupuje do postavení 

pronajímatele. Ke změně vlastnického práva může dojít jak převodem (např. 

prodej věci), tak přechodem (např. děděním). Změna osoby nájemce může 

nastat v případě smrti fyzické osoby nájemce, kdy zároveň nedochází k zániku 

nájmu. Změna subjektů nájemního vztahu může nastat i postoupením práv a 

povinností z nájmu, které by však muselo být spojeno s převzetím všech 

závazků a postoupením pohledávek z nájemního vztahu podle obecných 

ustanovení ObčZ.          

  

2.4. Vznik nájmu         

           

 Nájemní vztah vzniká především uzavřením smlouvy. Forma nájemní 

smlouvy není zákonem stanovena, z čehož vyplývá, že nájemní smlouva 

nemusí být jen písemná, ale může být také ústní či konkludentní.30 V některých 

zvláštních případech je však vyžadována obligatorní písemná forma nájemní 

smlouvy (např. smlouva o nájmu bytu, nájmu nebytových prostor nebo nájmu 

podniku dle ust. ObchZ). Pokud byla nájemní smlouva uzavřena písemně, je 

nutné dle § 40 odst. 2 ObčZ zachovat písemnou formu při dohodě o jejích 

změnách či zrušení. Stejně jako současná úprava nájmu, tak i návrh nového 

občanského zákoníku obecně neupravuje formu nájemní smlouvy, ale 

v některých zvláštních případech (obdobně jako současný ObčZ) písemnou 

formu vyžaduje (např. pro smlouvu o nájmu bytu).   

 Nájemní smlouva, jako smlouva konsenzuální, bude uzavřena 
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 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kolektiv. Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 
2. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1881. 
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v okamžiku, kdy se strany nájemního vztahu shodnou na jejím obsahu. Proto 

odevzdání předmětu nájmu není podmínkou pro uzavření smlouvy, nýbrž bude 

plněním závazku. Nájemní smlouva, jako právní úkon, musí být uzavřena 

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, jinak by byla neplatná (ust. § 37 ObčZ). 

Pod sankcí neplatnosti nesmí svým obsahem nebo účelem odporovat zákonu 

nebo jej obcházet nebo se příčit dobrým mravům. Nutným předpokladem 

k uzavření nájemní smlouvy je způsobilost k právním úkonům stran nájemního 

vztahu.          

 Obsahové náležitosti nájemní smlouvy nejsou v obecné úpravě nájemní 

smlouvy vymezeny. Z toho je možné dovodit, že jejich vymezení záleží na 

dohodě smluvních stran. Vždy je však nezbytná dohoda alespoň o předmětu 

nájmu a o nájemném. Někdy jsou zákonem obligatorně stanoveny obsahové 

náležitosti nájemní smlouvy. Např. dle dikce § 3 NájNebyt musí nájemní 

smlouva obsahovat předmět a účel nájmu, výši nájemného a úhrady za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru či způsob jejich 

určení, a pokud nejde o nájem sjednaný na dobu neurčitou, dobu, na kterou se 

nájem uzavírá; v případech, kdy je sjednán nájem k podnikatelskému účelu, 

musí nájemní smlouva obsahovat údaj o předmětu podnikání v provozovně 

umístěné v pronajatém nebytovém prostoru. Obsahové náležitosti nájemní 

smlouvy dále určuje např. ust. § 686 ObčZ (označení bytu a jeho příslušenství, 

rozsah jejich užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená 

s užíváním bytu nebo jejich výši).      

 Nájemní smlouva může vzniknout také ze zákona. Podle ustanovení 

ObčZ o přechodu nájmu bytu (ust. § 706 a násl.) vzniká nájemní vztah po smrti 

nájemce, pokud nejde o byt ve společném nájmu manželů, mezi 

pronajímatelem a nájemcovými dětmi, rodiči, sourozenci, zetěm a snachou, 

jestliže prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají 

vlastního bytu. Mezi další příklady vzniku nájemního vztahu ex lege patří § 22 

odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku 31, dále pak ust. § 871 ObčZ, kterým bylo právo 
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 Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualizované vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, str. 217. 
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osobního užívání bytu změněno na nájem. Nájemní vztah může vzniknout i při 

splnění určitých podmínek stanovených zákonem. Zákon č. 427/1990 Sb., o 

podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby umožňuje, aby při vydražení 

provozní jednotky vzniklo vydražiteli vůči pronajímateli právo na uzavření 

nájemní smlouvy na dobu pěti let.32       

 Dnes bychom v našem právním řádu asi nenašli případ, kdy by nájem 

mohl vzniknout na základě rozhodnutí státního orgánu. V období před 1. 1. 

1992 byla taková rozhodnutí státního orgánu předpokladem vzniku užívacího 

práva k bytu velmi častým jevem.33       

             

2.5. Práva a povinnosti stran       

            

 Obsah nájemního vztahu je tvořen souborem práv a povinností stran 

nájemního vztahu. Některá práva a povinnosti stanoví stranám přímo zákon, 

jiná si strany mohou dohodnout přímo v nájemní smlouvě. Pro obsah nájemního 

vztahu je tak vždy rozhodující nájemní smlouva, kdy práva a povinnosti 

pronajímatele a nájemce v ní sjednaná nesmí odporovat zákonu, obcházet ho a 

nesmí se příčit dobrým mravům (§ 39 ObčZ). Většina práv a povinností 

nájemního vztahu spolu koresponduje, tzn. právu jednoho subjektu odpovídá 

povinnost subjektu druhého a naopak. Dále uvádím přehledný výčet základních 

práv a povinností pronajímatele a nájemce tak, jak vyplývají z platné právní 

úpravy:           

 Práva pronajímatele: 

 Právo žádat řádné a včasné hrazení nájemného nájemcem (§ 671 odst. 

1 ObčZ) 

 Právo zřídit zákonné zástavní právo k movitým věcem, které jsou na 

předmětu nájmu a patří nájemci nebo osobám, které s nájemcem žijí ve 

společné domácnosti, s výjimkou věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí 

                                                           
32

 Salač, J., Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta, 2003, str. 44. 
33

 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kolektiv. Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 
2. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1882. 



30 
 

(§ 672 odst. 1 ObčZ); dále pak použití zadržovacího práva k těmto 

věcem dle ust. § 672 odst. 2 ObčZ 

 Právo odstoupit od smlouvy, když nájemce přenechá věc do podnájmu 

v rozporu se smlouvou (§ 666 odst. 2 ObčZ) nebo v případě, že hrozí 

v důsledku změn na věci prováděných nájemcem pronajímateli značná 

škoda (nájemce provádí změny na věci bez souhlasu pronajímatele, 

§667 odst. 2 ObčZ) 

 Právo požadovat, aby nájemce užíval předmět nájmu řádně a s tím 

související oprávnění požadovat přístup k pronajaté věci za účelem 

kontroly řádného výkonu nájmu (§ 665 odst. 1 ObčZ) 

 Právo udělit souhlas ke změnám pronajaté věci (§ 667 odst. 1 ObčZ) 

 Právo požadovat náhradu škody způsobenou tím, že nájemce bez 

zbytečného odkladu neoznámil pronajímateli potřeby oprav, které má 

pronajímatel provést (§ 668 odst. 1 ObčZ) 

 Právo provádět opravy a údržby věci (§ 668 odst. 2 ObčZ) 

 Právo na zachování předmětu nájmu 

 Právo žádat řádné vrácení předmětu nájmu po jeho skončení 

 Právo vypovědět nájemní smlouvu za podmínek stanovených zákonem 

           

            

Povinnosti pronajímatele: 

 Povinnost přenechat předmět nájmu ve stavu způsobilém ke 

smluvenému užívání nebo užívání obvyklému, nebyl-li způsob užívání 

smluven (§ 664 ObčZ) a s tím související povinnost udržovat předmět 

nájmu v tomto stavu na svůj náklad 

 Povinnost započíst si náklad, který jako pronajímatel ušetřil, jakož i cenu 

výhod, za situace, kdy nájemce užíval věc omezeně 

 Povinnost opravovat předmět nájmu ve stanoveném rozsahu a bez 

zbytečného odkladu opravu zajistit 

 Povinnost zajistit řádný a nerušený výkon práv nájemci 
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Práva nájemce:34 

 Právo na řádné odevzdání pronajaté věci 

 Právo řádně užívat pronajatou věc nebo z ní brát užitky 

 Právo dát pronajatou věc do podnájmu, pokud smlouva nestanoví jinak 

(§ 666 odst. 1 ObčZ) 

 Právo na úhradu nákladů spojených se změnami na věci (pokud se 

k tomu pronajímatel zavázal) 

 Právo požadovat protihodnotu toho, oč se zvýšila hodnota věci, 

v případě, že pronajímatel souhlasil se změnou, ale nezavázal se 

k úhradě nákladů 

 Právo na nárok na úhradu nákladů, jenž vynaložil na věci při opravě, ke 

které byl povinen pronajímatel (§ 669 ObčZ) 

 Právo neplatit nájemné, pokud pro vady věci, ke kterým nezavdal příčinu, 

nemohl pronajatou věc užívat, případně nemohl docílit z tohoto důvodu 

žádný výnos při nájmu zemědělských či lesních pozemků (§ 673 ObčZ) 

 Právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud pronajatou věc mohl 

užívat jen omezeně, nebo pokud při nájmu zemědělských nebo lesních 

pozemků užitky klesly pod polovinu běžného výnosu (§ 674 ObčZ) 

 Právo zprostit se svých závazků vůči dřívějšímu vlastníku (pronajímateli), 

pokud se změní vlastník pronajaté věci (§ 680 ObčZ) 

 Právo vypovědět nájemní smlouvu, dojde-li ke změně vlastnictví 

k nemovité věci; vypovědět smlouvu může i nabyvatel věci a to v případě 

změny vlastnictví k movité věci (§ 680 odst. 3 ObčZ) 

 Právo nebýt zbytečně obtěžován prohlídkami ze strany nových zájemců 

v době, kdy stávající nájemce má výpověď či zbývají jen 3 měsíce do 

skončení nájmu (§ 681 ObčZ) 

 

Povinnosti nájemce: 

 Povinnost řádně a včas platit smluvené nebo právním předpisem určené 

nájemné 
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 Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualizované vydání. Praha: 
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 Povinnost užívat pronajatou věc řádně v mezích stanovených smlouvou 

nebo způsobem obvyklým 

 Povinnost pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda (§ 670 ObčZ) 

 Povinnost pojistit věc, pokud tak stanoví smlouva 

 Povinnost vyžádat si souhlas pronajímatele v případě prováděných změn 

na věci 

 Povinnost oznamovat bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má 

provádět pronajímatele (§ 668 ObčZ) 

 Povinnost strpět omezení v užívání pronajaté věci v rozsahu nutném pro 

provedení oprav a udržování věci (§ 668 ObčZ) 

 Povinnost vrátit pronajatou věc ve stavu odpovídajícím dohodnutému 

způsobu užívání věci a v případě, že nebyl způsob dohodnut, ve stavu, 

v jakém byla převzata s přihlédnutím k obvyklému opotřebení (§ 682 

ObčZ) 

 Povinnost uvést věc na svůj náklad do původního stavu, pokud změny 

na věci byly provedeny bez souhlasu pronajímatele    

  

 V této kapitole bych se chtěl dále podrobněji věnovat některým právům a 

povinnostem pronajímatele a nájemce.     

 Základní povinností pronajímatele je povinnost odevzdací a povinnost 

udržovací.35 Pronajímatel tak musí předmět nájmu předat ve stavu způsobilém 

ke smluvenému či obvyklému užívání a zároveň ji musí v takovém stavu na svůj 

náklad udržovat. Způsob užití věci může vyplývat ze smluvního ujednání stran, 

nebo pokud nájemní smlouva způsob užití neupravuje, z obvyklého určení věci 

a způsobu jejího užití. Toto ustanovení ObčZ (§ 664) je ustanovením 

dispozitivním, takže si strany mohou sjednat odlišný režim práv a povinností. 

Může být např. ujednáno, že nájemci bude přenechána věc ve stavu 

nezpůsobilém k užívání, a že ji do stavu způsobilého uvede před užíváním on 

sám (např. že opraví rozbitou věc).       

 Pronajatá věc by neměla trpět faktickými ani právními vadami. Udržovací 
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 Eliáš, K., a kolektiv. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek § 488 – 880. Praha: Linde 
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povinnost pronajímatele je třeba vykládat jako povinnost udržovat předmět 

nájmu ve způsobilém stavu, která však nezahrnuje povinnost udržovat předmět 

nájmu ve stavu, v jakém byl k užívání přenechán (pokud z ujednání stran 

nevyplývá něco jiného). Povinnost pronajímatele udržovat předmět nájmu na 

svůj náklad se však bude vztahovat i na situace, kdy dojde po uzavření nájemní 

smlouvy ke změně podmínek způsobilosti předmětu nájmu. V tomto případě má 

pak pronajímatel povinnost zajistit splnění takovýchto nových podmínek 

způsobilosti.          

 Nutnou podmínkou pro splnění udržovací povinnosti pronajímatelem je 

součinnost ze strany nájemce, zejména jeho včasné oznámení potřeby oprav 

dle § 668 ObčZ. Z platné právní úpravy tedy vyplývá, že předmět nájmu je 

udržován ve způsobilém stavu formou jeho oprav.      

 Nesplnění výše uvedených povinností pronajímatele má za následek 

vznik práva nájemce na náhradu škody (dle § 420 ObčZ), popřípadě práva na 

smluvní pokutu, pokud byla sjednána. Předmět, který je nezpůsobilý 

smluvenému či obvyklému užívání, nemusí být nájemcem převzat, poté by 

nastalo prodlení na straně pronajímatele (dle § 517 ObčZ). Mezi další důsledky 

porušení odevzdací a udržovací povinnosti pronajímatele řadí ObčZ právo 

nájemce odstoupit od smlouvy (§ 679) a právo na slevu z nájemného (§ 673 a § 

674). Tato oprávnění jsou podrobněji rozebrána v následujících podkapitolách 

(viz skončení nájmu a nájemné).      

 Zatímco § 664 ObčZ stanoví povinnosti pronajímatele ve vztahu 

k pronajaté věci, v § 665 ObčZ se jedná o povinnosti nájemce ve vztahu 

k  předmětu nájmu, kdy v § 665 odst. 1 ObčZ jde o způsob užívání a v  § 665 

odst. 2 ObčZ o povinnost užívat.36 Základním právem nájemce dle § 665 ObčZ 

je jeho oprávnění užívat věc způsobem stanoveným v nájemní smlouvě, 

nebylo-li dohodnuto jinak, přiměřeně povaze a určení věci. Pronajímatel na 

druhé straně musí takové užití umožnit. Zákon sice hovoří jen o právu užívat 

věc, nepochybně však tento pojem zahrnuje také braní užitků. Nájemce musí 

předmět nájmu užívat řádně a zároveň musí pečovat o to, aby na něm 
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nevznikla škoda.         

 Pronajímateli svědčí právo na kontrolu předmětu nájmu a způsobu jeho 

využívání. Za tímto účelem je oprávněn požadovat přístup k věci. Nájemce by 

měl pronajímateli kontrolu umožnit, přičemž platí, že na prvním místě bude vždy 

dohoda o způsobu realizace práva na kontrolu. Otázkou kontroly předmětu 

nájmu, konkrétně situací, kdy nedojde k dohodě mezi účastníky nájmu, se 

zabýval Nejvyšší soud ČR, kdy konstatoval, že běžná (preventivní) kontrola 

předmětu nájmu a způsobu jeho užívání je právem pronajímatele a že pokud 

nedojde k dohodě mezi účastníky nájemního vztahu, může formu kontroly, její 

frekvenci a rozsah upravit soud.37 Lze konstatovat, že výkon kontroly musí 

probíhat v souladu s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 ObčZ), tzn. nesmí mít 

šikanózní ráz. Pokud se pronajímatel domnívá, že mu nájemce neoprávněně 

kontrolu odmítá, může se obrátit na soud, který při rozhodování bude dbát 

vyváženosti zájmů obou stran ve smyslu § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 ObčZ, tedy 

zda je postoj nájemce a naopak požadavek pronajímatele odůvodněný či je jím 

nad míru zasahováno do práva druhé strany.38     

 V důsledku porušení povinností nájemce může pronajímateli vzniknout 

právo na náhradu škody či smluvní pokutu, a pokud pronajímateli vzniká škoda 

nebo mu hrozí značná škoda, právo na odstoupení od smlouvy (§ 679 odst. 3 

ObčZ). Právo na náhradu škody, popř. smluvní pokuty, může vzniknout 

pronajímateli i za situace, kdy mu nájemce neumožní kontrolu předmětu nájmu. 

Současně se nájemce dostává do prodlení s plněním své povinnosti (umožnit 

kontrolu) a tudíž nemůže nastat prodlení pronajímatele s plněním jeho 

povinnosti udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání. 

Odmítnutím kontroly může také dojít k porušení povinnosti pečovat o věc tak, aby 

na ní nevznikla škoda (§ 670 ObčZ).39       

 Obecně není nájemce povinen předmět nájmu užívat. Tuto povinnost má 

dle ust. § 665 odst. 2 ObčZ jen tehdy, bylo-li tak smluveno či byla-li by věc 

neužíváním znehodnocena. Následkem porušení této povinnosti nájemcem bude 
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vznik pronajímatelova práva na odstoupení od smlouvy (§ 679 odst. 3 ObčZ) a 

pokud mu v důsledku neplnění povinnosti vznikla škoda, může uplatnit nárok na 

náhradu škody. Je třeba ještě poznamenat, že nájemce je povinen platit nájemné 

bez ohledu na to, zda předmět nájmu užívá či nikoliv.     

 Jak již bylo výše zmíněno, je pronajímatel povinen na svůj náklad předmět 

nájmu udržovat ve stavu způsobilém užívání. Děje se tak zejména prostřednictvím 

oprav (opravy věci §§ 668 – 669 ObčZ). Vyloučen však není ani jiný způsob, např. 

výměna předmětu nájmu.40 Zákon ukládá nájemci povinnost oznámit 

pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést 

pronajímatel. Opravou rozumíme ve smyslu ust. § 652 odst. 2 ObčZ činnost 

směřující k odstraňování vad věci, následky jejího poškození nebo účinky jejího 

opotřebení. Forma oznámení oprav není zákonem stanovena, takže ke splnění 

oznamovací povinnosti může dojít písemným nebo ústním oznámením. Zákon 

striktně nestanoví obsah oznámení. Nájemce v něm nemusí přesně vymezit 

konkrétní opravy, které má pronajímatel učinit. Z oznámení by však mělo vyplývat, 

v čem spočívá vada předmětu užívání. Notifikační povinnost musí nájemce splnit 

bez zbytečného odkladu, jinak by se dostal do prodlení, přičemž počátek této 

lhůty je závislý na okolnostech konkrétního případu. Počátek této lhůty je odvislý 

od okamžiku, kdy se o potřebě oprav dozvěděl nájemce nebo osoby, kterým 

umožnil přístup, nebo kdy se o této potřebě při plnění povinnosti dle § 670 ObčZ 

dozvědět měli.41           

 Druhá věta § 668 odst. 1 ObčZ upravuje sankce za porušení notifikační 

povinnosti nájemce, stanovuje odpovědnost nájemce za škodu způsobenou 

v důsledku včasného neoznámení potřeby oprav. Dále pak nejsou nájemci 

přiznány nároky, které by mu jinak náležely pro úplnou či částečnou nemožnost 

věc užívat (např. právo na slevu či prominutí nájemného nebo právo odstoupit od 

smlouvy).         

 Nájemcovu povinnost oznámit potřebu oprav doplňuje jeho povinnost strpět 

omezení v užívání pronajaté věci v rozsahu nutném pro provedení oprav a 
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udržovaní věci (§ 668 odst. 2 ObčZ). Nájemce musí v prvé řadě věc pronajímateli 

zpřístupnit, jelikož ji většinou bude mít ve svém držení. Tato povinnost součinnosti 

může být z praktických důvodů podrobněji upravena smluvně.    

 Rubem této nájemcovy povinnosti je jeho zákonné právo na slevu 

z nájemného, pokud jeho omezení dosáhnou určité intenzity. Porušením této 

povinnosti se nájemce dostává do prodlení a po dobu prodlení ztrácí nárok na 

slevu z nájemného nebo na jeho neplacení a zároveň nemůže nastat prodlení 

pronajímatele. Jde tedy o podobné následky, které má porušení povinnosti dle § 

668 odst. 1 ObčZ. Může nastat také situace, kdy nájemce vynaloží na věc náklady 

při opravě, ačkoliv tak měl učinit pronajímatel. V tomto případě bude mít nárok na 

náhradu takto účelně vynaložených nákladů, pokud byla oprava provedena buď 

se souhlasem pronajímatele, nebo pokud pronajímatel bez zbytečného odkladu 

opravu neobstaral, přestože mu byla její potřeba oznámena (§ 669 ObčZ). Pokud 

by nájemce provedl opravu bez oznámení potřeby opravy a bez souhlasu 

pronajímatele sám, omezil by se jeho nárok na vydání toho, čím se takto 

pronajímatel obohatil (viz ustanovení o bezdůvodném obohacení).42  Jak vyplývá 

z platné právní úpravy (§ 667 ObčZ), je nájemce oprávněn provádět změny na věci 

jen se souhlasem pronajímatele. To však neznamená, že by nemohlo dojít k tomu, 

že nájemce provede změnu na věci bez souhlasu pronajímatele. O důsledcích tohoto 

jeho počínání viz dále.        

 Změnou na věci rozumíme změnu vybočující z práva nájemce užívat předmět 

dohodnutým nebo obvyklým způsobem, nikoliv však opravy, které měl učinit pronajímatel, 

a to přesto, že mu potřeba těchto oprav byla řádně oznámena, on tuto svou povinnost 

nesplnil (§ 669 ObčZ) a nájemce je zrealizoval sám, eventuálně opravy, které má 

povinnost činit nájemce (a contrario § 668 ObčZ věta první).43 Forma souhlasu 

pronajímatele není zákonem přímo stanovena a tak může být konkludentní, ústní nebo 

písemná. Povinnost dokázat existenci pronajímatelova souhlasu se změnami na věci nese 

zpravidla nájemce, proto bude praktické, aby měl souhlas písemnou formu. Souhlas 

pronajímatele je předpokladem pro vznik nájemcova práva na náhradu nákladů, 

                                                           
42

 Holub, M., Fiala, J., Bičovský, J., Občanský zákoník: Poznámkové vydání s judikaturou a literaturou. 12. 
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2006, str. 621. 
43

 Fiala, J., Kidl, M., et al. Občanský zákoník. Komentář.  II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 
1275. 



37 
 

popřípadě náhradu zhodnocení. U úhrady nákladů se, krom souhlasu, musí pronajímatel 

zavázat ještě k jejich náhradě. Náhradu nákladů může nájemce požadovat, pokud 

smlouva nestanoví jinak, až po ukončení nájmu po odečtení znehodnocení změn, 

k němuž v mezidobí došlo v důsledku užívání věci. Pokud pronajímatel souhlasí se 

změnou na věci, ale nezaváže se k úhradě nákladů, může nájemce požadovat po 

skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci (§ 667 odst. 1 věta čtvrtá 

ObčZ). Ustanovení § 667 odst. 1 ObčZ je ustanovením dispozitivním, připouští odchylné 

ujednání stran, proto se nájemce může svého práva na protihodnotu vzdát, pokud o tom 

uzavře dohodu s pronajímatelem.44        

 ObčZ v § 667 odst. 2 stanoví zvláštní sankci za to, že nájemce provedl na věci 

změny bez pronajímatelova souhlasu. Nájemci pak vzniká povinnost po skončení nájmu 

uvést věc na svůj náklad do původního stavu, nemusí však věc vracet ve stavu, v jakém ji 

přebíral. Bude totiž třeba přihlédnout k běžnému opotřebení věci, které souvisí s řádným 

užíváním věci. Ochrana pronajímatele proti svévolným změnám na věci je ve druhé větě 

uvedeného ustanovení posílena o možnost pronajímatele odstoupit od smlouvy. Toto 

oprávnění má pronajímatel, jestliže mu v důsledku prováděných změn na věci hrozí 

značná škoda.          

 Další povinností nájemce je, jak vyplývá z první věty § 670 ObčZ, péče o to, aby na 

věci nevznikala škoda. Jde o speciální ustanovení vůči § 415 ObčZ, které stanoví obecnou 

prevenční povinnost předcházení škodám, spočívající v povinnosti každého, chovat se tak, 

aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. 

Důsledkem porušení této prevenční povinnosti nájemce bude vznik odpovědnosti za 

škodu dle § 420 ObčZ. Povinnost dát předmět nájmu pojistit vzniká nájemci jen pokud tak 

stanoví nájemní smlouva. Nájemce může pojistit pronajatou věc sám i bez smluvního 

ujednání s pronajímatelem, a to zejména u nájmu na delší dobu nebo větší hodnoty.45 

            

2.6. Nájemné          

           

Nájemné, jako úplatu za poskytnutí věci k užívání, platí nájemce dle 

nájemní smlouvy nebo platí nájemné obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy 
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s přihlédnutím k hodnotě předmětu nájmu a způsobu jeho užívání (§ 671 odst. 1 

ObčZ).          

 Tradičně bývá výše nájemného určena nájemní smlouvou. Není-li výše 

nájemného smluvně dohodnuta, nájemce je povinen platit nájemné obvyklé, 

tržní. Obvyklé nájemné by mělo reprezentovat výši úplaty, za kterou si lze 

podobný předmět pronajmout za podobných podmínek. Výše nájemného může 

vyplývat přímo ze zákona (např. zákon o cenách).46 V literatuře se také objevuje 

názor, že nájemní smlouva by měla kromě výše nájemného obsahovat ujednání o 

místě, kde má být plněno a nebude-li takové určení (nejčastěji „k rukám 

pronajímatele", „na účet pronajímatele" apod.) obsahem smlouvy, bude se 

postupovat dle úpravy obsažené v ust. § 567 ObčZ.47 

 Splatnost nájemného bývá pravidelně ujednána v nájemní smlouvě.  Pro případ 

absence takového ujednání nebo pro případ, že splatnost není určena zvláštním právním 

předpisem, obsahuje ObčZ termín splatnosti v § 671 odst. 2. Z tohoto ustanovení plyne, že 

nájemné se platí měsíčně pozadu, s výjimkou nájemného ze zemědělských nebo lesních 

pozemků, které se platí půlročně pozadu 1. dubna a 1. října. Pokud nájemce platí nájem 

měsíčně pozadu, musí nájemné zaplatit do konce kalendářního měsíce, v němž nájemce 

předmět nájmu užíval, jinak se dostane do prodlení.48 U peněžitých plnění může 

pronajímatel u prodlévajícího nájemce nárokovat úroky z prodlení. Nájemné může být 

placeno jednorázově nebo v pravidelných splátkách. Nájemné nelze chápat jako opětující 

se plnění, proto se každá splátka nájemného promlčuje samostatně.   

 Zajištění nájemného, tak jak ho upravuje § 672 ObčZ, posiluje postavení 

pronajímatele. Z dikce tohoto ustanovení plyne pronajímateli zákonné zástavní právo 

k movitým věcem, které jsou na pronajaté věci a patří nájemci nebo osobám, které s ním 

žijí ve společné domácnosti, s výjimkou věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí. 

Předmětem jsou tedy movité věci nájemce a osob, které s ním žijí ve společné domácnosti 

(dle § 115 ObčZ), dále např. peníze či cenné papíry, na které se dle § 1 odst. 2 zákona č. 

591/1992 Sb., o cenných papírech, vztahují ustanovení o věcech movitých. Zástavní právo 
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vznikne jen k věcem ve vlastnictví těchto osob. Nevznikne k věcem, kterou jsou vyloučeny 

z výkonu rozhodnutí dle ust. § 321 a § 322 OSŘ. Bude se jednat zejména o běžné oděvní 

součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné 

povahy, zdravotnické potřeby a jiné věci, které by nájemce potřeboval vzhledem 

ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové peníze do částky 1000 Kč. Obecně 

jde tedy o věci, které nájemce nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných 

potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů nebo věci, 

jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Subjekty zástavního práva jsou 

pronajimatel, který je zástavním věřitelem, nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné 

domácnosti, jakožto zástavní dlužníci. Zástavní právo zajišťuje pohledávku nájemného 

včetně příslušenství, nezajišťuje však pohledávky, které vzniknou z důvodu neplacení 

služeb souvisejících s užíváním předmětu nájmu.       

 Vznik zástavního práva je vázán na splnění zákonných předpokladů. Vznikne 

tedy samou skutečností, že nájemci vznikla povinnost zaplatit nájemné a jeho 

věc či věc osob s ním žijících byla vnesena na předmět nájmu. Pokud se ale 

tyto věci v najaté věci již nacházely, vzniká zástavní právo dnem vzniku nájmu. 

Dojde-li k odstranění věci z předmětu nájmu dříve, než byly sepsány soudním 

vykonavatelem, zanikne zástavní právo. Vedle tohoto zvláštního způsobu 

zániku zástavního práva, nastane zánik zástavního práva všemi způsoby 

předpokládanými v obecné úpravě. Zástavní právo odstraněním věcí nezaniká, 

jestliže byly odstraněny na úřední příkaz a pronajímatel ohlásí svá práva u 

soudu v osmidenní prekluzivní lhůtě. Dále zástavní právo nezaniká zánikem 

nájmu a nezanikne, ani když pronajímatel předmět nájmu prodá.    

 Vedle zástavního práva upravuje § 672 odst. 2 ObčZ právo zadržovací.49 

A tak může pronajímatel, jestliže se nájemce stěhuje nebo jsou-li odstraňovány 

věci z předmětu nájmu, využít svého práva a tyto věci zadržet, ačkoli je nemá 

ve své detenci (zmocní se jich). Zároveň však musí být splněna podmínka, že 

není zaplaceno či zajištěno (např. kaucí) nájemné. Pronajímatel zadržuje věci 

na své nebezpečí, bude tedy odpovídat za škodu, nahodilou zkázu či ztrátu 
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zastavené věci.50 Pronajímatel také musí do osmi dnů požádat o soupis 

soudním vykonatelem. Marným uplynutím lhůty zadržovací právo zaniká a musí 

věci vydat.           

 Ustanovení § 673 ObčZ zbavuje nájemce povinnosti platit nájemné, 

pokud pro vady věci, které nezpůsobil, nemohl pronajatou věc užívat způsobem 

dohodnutým, nebo pokud nebyl způsob užívání dohodnut přiměřeně povaze a 

určení věci, anebo nemohl-li z uvedených příčin při nájmu zemědělských nebo 

lesních pozemků docílit žádný výnos.        

 Vady způsobující nemožnost užívání předmětu nájmu mohou být faktické 

a právní. Právo neplatit nájemné nevznikne, jestliže vady způsobil nájemce 

nebo osoby, kterým nájemce umožnil k pronajaté věci přístup. Půjde tedy o 

situace, kdy nájemce poruší svou smluvní povinnost nebo povinnost plynoucí 

mu ze zákona (např. povinnost pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla 

škoda dle § 670 ObčZ nebo povinnost užívat předmět nájmu řádně dle § 665 

ObčZ). Pojem slova nezpůsobil, které obsahuje ust. § 673 ObčZ, je nutné 

vykládat v širším smyslu. Zákon zde má na mysli jednání bez ohledu na jeho 

subjektivní stránku, tedy i jednání nezaviněná.      

 Právo na přiměřenou slevu z nájemného, tak jak ho upravuje § 674 

ObčZ, náleží nájemci, může-li věc pro vady, které nezpůsobil, užívat pouze 

omezeně. Stejné právo mu bude svědčit, klesnou-li při nájmu zemědělských a 

lesních pozemků užitky z věci pod polovinu běžného výnosu. Toto ustanovení 

odkazuje na § 673 ObčZ, kde je třeba hledat základní předpoklady pro vznik 

práva na přiměřenou slevu z nájemného. Z dikce ust. § 674 ObčZ plyne 

povinnost pronajímatele započíst si náklad, který ušetřil, a cenu výhod, které 

měl z toho, že nájemce věc užíval jen omezeně.     

 Sleva by měla být přiměřená k míře omezeného užívání. V praxi tak 

mohou nastat problémy při určování takové přiměřené slevy. Autoři Velkého 

akademického komentáře k občanskému zákoníku k tomu uvádějí: „Vzhledem 

ke skutečnosti, že slevu na nájemném je nájemce povinen ve stanovených lhůtách 

u pronajímatele uplatnit, bude na nájemci, aby výši slevy, jejíž přiznání požaduje, 
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stanovil, a to tak, aby bylo zřetelné, zda uplatňuje nárok na prominutí nájemného 

vůbec (podle úst. § 673) či zda požaduje přiznání slevy.“ 
51    

 Právo na prominutí nebo na poskytnutí slevy z nájemného musí nájemce 

uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu (pořádková lhůta) a neuplatní-

li ho do šesti měsíců (hmotněprávní lhůta) ode dne, kdy došlo ke skutečnostem, 

které toto právo zakládají, dojde k zániku tohoto práva (§ 675 ObčZ).  

 Forma takového právního úkonu není zákonem předepsána, může tak 

být učiněn ústně, písemně či telegraficky, musí však být srozumitelný a určitý. 

Z jeho obsahu musí vyplývat, zda nájemce uplatňuje slevu z nájemného či jeho 

prominutí, rozsah a proč mu takové právo svědčí.     

 Pro běh obou výše zmíněných lhůt se uplatní ust. § 122 ObčZ o počítání 

času a uplatněním práv na slevu z nájemného nebo na prominutí nájemného 

počíná běžet tříletá promlčecí lhůta.       

  

2.7. Podnájem          

           

 Ustanovením § 666 odst. 1 ObčZ je nájemci umožněno poskytnout pronajatou věc 

do podnájmu, pokud z nájemní smlouvy nevyplývá něco jiného. Vedle této obecné úpravy 

obsahuje ObčZ zvláštní úpravu podnájmu u nájmu bytu (§ 719 ObčZ) a NájNebyt  pak 

upravuje podnájem u nájmu nebytových prostor (§ 6 odst. 1 NájNebyt). Společným 

rysem těchto dvou speciálních úprav podnájmu je potřeba písemného souhlasu 

pronajímatele s přenecháním předmětu nájmu či jeho části do podnájmu. Někdy 

některé zvláštní úpravy nájmu zakazují přenechání předmětu nájmu do 

podnájmu, ať již absolutně (např. § 488c odst. 1 ObchZ, § 33 odst. 9 MyslZ) 

nebo relativně (např. § 5 LesZ52).53       

 Podnájem vzniká na základě podnájemní smlouvy uzavřené mezi 

nájemcem a podnájemcem. Jde o akcesorický právní vztah, tedy o vztah 

závislý na hlavním nájemním vztahu. Tento podnájemní právní vztah pak 
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zakládá práva a povinnosti mezi nájemcem a podnájemcem, avšak mezi 

pronajímatelem a podnájemcem žádný přímý vztah nevzniká. Práva a 

povinnosti stran podnájmu jsou podobná těm, které mají pronajímatel a 

nájemce. Pro obsah podnájemního vztahu je pak určující obsah vztahu 

nájemního. Nájemce vystupuje vůči podnájemci v roli pronajímatele. Pro 

podnájemní smlouvu není zákonem stanovena žádná forma. Z obsahu 

podnájemní smlouvy musí být patrný předmět podnájmu, dočasnost a úplatnost 

podnájemního vztahu. Zánikem nájemního vztahu zaniká i podnájem, a pokud 

by podnájemce věc nadále užíval, musel by se pronajímatel domáhat vydání 

věci přímo na podnájemci jako faktickém uživateli věci.54 Do podnájmu lze dát 

celou věc či jen část najaté věci. Obecně není souhlas pronajímatele 

s podnájmem podmínkou platnosti smlouvy (zákonné výjimky viz výše). 

 Nájemcovo oprávnění dát pronajatou věc do podnájmu může být 

smluvně zakázáno a pro případ, že by nájemce tento zákaz porušil, má 

pronajímatel právo odstoupit od smlouvy (§ 666 odst. 2 ObčZ). Toto ustanovení 

se aplikuje i na případy, kdy smlouva stanoví bližší podmínky pro podnájem a 

nájemce tyto nedodrží. Podnájemní smlouva je však platná. Dání předmětu 

nájmu do podnájmu v rozporu se zákonným zákazem nebo zákonným příkazem 

souhlasu pronajímatele působí neplatnost podnájemní smlouvy pro rozpor se 

zákonem podle ust. § 39 ObčZ.55 Dalším důsledkem porušení této nájemcovy 

povinnosti je např. naplnění výpovědního důvodu dle § 711 odst. 2 písm. b) 

ObčZ.            

 Návrh nové právní úpravy podnájmu pamatuje i na situace, kdy je 

nájemce dlouhodobě nepřítomen a je třeba zajistit pronajímateli spojení s 

osobou, která právě věc užívá, aniž by měla k jednání zmocnění nájemce.56 

Návrh nového občanského zákoníku totiž v § 2133 odst. 4 stanoví, že po dobu 

trvání podnájmu bude podnájemce vykonávat práva a povinnosti nájemce, 

včetně potřebného jednání s pronajímatelem. Úpravě podnájmu v návrhu 

nového občanského zákoníku je oproti současné úpravě věnován větší prostor. 
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2.8. Skončení nájmu         

           

 Hlava sedmá oddíl třetí ObčZ upravuje způsoby, resp. důvody zániku 

obecného nájemního poměru, kterými jsou uplynutí doby (dle § 676 ObčZ), 

dohoda (dle § 677 ObčZ), výpověď (dle § 677 ObčZ), zničení pronajaté věci (dle 

§ 680 ObčZ) a odstoupení od smlouvy (dle § 684 a § 679 ObčZ). V jiných 

částech ObčZ bychom mohli najít další důvody zániku nájmu, bude se jednat 

např. o odstoupení od smlouvy (dle § 48 ObčZ) nebo o splynutí (dle § 584 

ObčZ) a stejně tak upravují další důvody skončení nájmu zvláštní předpisy. 

Vždy je však třeba pamatovat na to, že speciální úprava skončení nájmu bude 

mít přednost před obecnou. Právní teorie rozlišuje relativní zánik nájmu, kterým 

je jen změna v subjektech právního vztahu (např. § 680 odst. 2 ObčZ) a 

absolutní zánik, který je označován jako skončení nájmu. Zánik nájmu je tedy 

vždy jen zánikem absolutním. 57        

        

2.8.1. Skončení nájmu uplynutím doby      

           

 Byla-li sjednána doba nájmu, skončí tento jejím uplynutím, pokud se 

nájemce nedohodl s pronajímatelem jinak (§ 676 ObčZ). Toto ustanovení se 

vztahuje jen na nájemní vztahy uzavřené na dobu určitou. Pokud není doba 

nájmu ve smlouvě uvedena, je uzavřena na dobu neurčitou. Uplynutí doby však 

není jediným důvodem zániku nájmu, vzhledem k dispozitivnosti ustanovení, lze 

mnohdy předpokládat dohodu stran o tom, že nájem na dobu určitou lze skončit 

výpovědí. Dle judikatury Nejvyššího soudu ČR si strany nájemního vztahu 

mohou sjednat kromě možnosti výpovědi i výpovědní důvody.58 Odchylná 

úprava je obsažena v § 9 NájNebyt a v § 710 ObčZ o nájmu bytu, umožňuje 

totiž skončit nájem výpovědí i v případě, že byl sjednán na dobu určitou.59  

 Druhý odstavec § 676 ObčZ  zakotvuje možnost obnovy nájmu 
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(prolongace) za stejných podmínek, za jakých byl uzavřen v případě, že 

nájemce užívá věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh 

na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů. Dochází tak 

ke konkludentnímu obnovení původního nájemního vztahu se všemi právy a 

povinnostmi, včetně výše nájemného s tím rozdílem, že doba nájmu 

obnoveného nájemního vztahu nemůže být delší než jeden rok. Z druhé věty 

komentovaného ustanovení vyplývá, že pokud byl nájem sjednán na dobu delší 

než jeden rok, obnoví se nájem vždy maximálně na rok a byl-li sjednán na dobu 

kratší, obnoví se na tuto dobu. Nájem může být tímto způsobem prodlužován 

opakovaně. Nájemce neužívá předmět nájmu v době od skončení do obnovy 

nájemního vztahu bez právního titulu, tím je původní nájemní smlouva. 

Prodloužení nájmu nastává bez ohledu na vůli subjektů a to i přes nájemcovo 

prohlášení, že nechce nájem prodloužit nebo že vydá předmět nájmu či vyklidí 

prostor, jsou-li splněny podmínky § 676 odst. 2 ObčZ, dochází k prodloužení 

nájmu.60 Obranou pronajímatele proti obnovení nájmu je jeho právo podat do 

30 dnů žalobu u soudu na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti. Jde o 

typické vlastnické žaloby podle § 126 ObčZ. Toto právo bude dle judikatury 

Nejvyššího soudu ČR pronajímateli svědčit jen v případě nájmu sjednaného na 

dobu určitou.61          

 Návrh nového občanského zákoníku koncipuje obranu pronajímatele 

proti obnovení nájmu tak, že užívá-li nájemce pronajatou věc i po uplynutí 

nájemní doby, postačí, aby pronajímatel nájemce do jednoho měsíce vyzval 

k odevzdání věci. Když takovému jednání pronajímatele nedojde a nájemce věc 

nadále užívá, bude platit, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za 

podmínek ujednaných původně. 62 Pokud ovšem jedna ze stran požádala o 

skončení nájmu nebo nájem dokonce vypověděla, nemůže se nájemce, který 

dále věc užívá, dovolat nového uzavření smlouvy.63 Tuto úpravu považuji za 
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vhodnou vzhledem k tomu, že pronajímateli je v první fázi usnadněn postup 

v případech, kdy nemá zájem na obnově nájemního vztahu.64   

 Dohodou stran lze aplikaci ust. § 676 odst. 2 OBčZ vyloučit. V nájemní 

smlouvě může být stranami dohodnuto přednostní právo nájemce na uzavření 

nové smlouvy (ObčZ úpravu tohoto práva neobsahuje). Prodloužení nájmu dle 

komentovaného ustanovení se však nebude vztahovat na nájem bytu, jak plyne 

z § 686a odst. 6 ObčZ.         

            

2.8.2. Skončení nájmu dohodou       

            

 ObčZ ve svém § 677 upravuje dva způsoby skončení nájemního vztahu 

uzavřeného na dobu neurčitou. Těmi jsou výpověď nájemce či pronajímatele a 

dohoda stran nájemního vztahu. Dohodou lze skončit jak nájem uzavřený na 

dobu určitou (dle ust. § 676 ObčZ), tak na dobu neurčitou (právě dle ust. § 677 

ObčZ). Zákon nepředepisuje pro takovou dohodu žádnou obligatorní formu, 

avšak byla-li nájemní smlouva uzavřena písemně, vyžaduje se k platnosti 

dohody písemná forma. Nájemní vztah může skončit tak, že se pronajímatel a 

nájemce dohodnou na zrušení nájmu s náhradou (novace dle ust. § 570 ObčZ) 

nebo bez náhrady (srov. § 572 ObčZ).65 Rozhodující pro rozlišení toho, zda jde o 

změnu závazku či o jeho zánik, je vůle stran.66 Obsah dohody, která vede k zániku 

původního závazku, by však měl být takový, aby bylo zřejmé, kdo dohodu činí, 

jakého předmětu se týká a kdy nájem zaniká.      
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2.8.3. Skončení nájmu výpovědí       

           

 V případě výpovědi, jako jednostranného adresovaného právního úkonu 

nájemce nebo pronajímatele, nemluvíme o zrušení smlouvy (jako u odstoupení 

od smlouvy), ale o zániku nájemního vztahu s účinky ex nunc. Účinky výpovědi 

však nenastanou dojitím výpovědi protistraně, ale až uplynutím výpovědní lhůty. 

Ta může vyplývat ze smluvního ujednání stran nebo, nestanoví-li zvláštní 

úprava jinak (např. § 710 odst. 2 ObčZ), nemusí výpovědní lhůtu výpověď 

obsahovat vůbec. Pokud tedy není stranami ujednáno něco jiného, platí, že 

výpovědní lhůta u nemovitostí je tři měsíce a u movitých věcí měsíc. Dále pak u 

pozemků patřících do zemědělského půdního nebo lesního fondu je lhůta jeden 

rok, a to ke dni 1. října běžného roku. ObčZ v § 676 odst. 2 nestanoví nic o 

běhu výpovědní lhůty, proto se použijí pravidla zakotvená v § 122 ObčZ s tím, 

že výpovědní lhůta počíná běžet nejdříve od okamžiku doručení výpovědi. 

Obsahem výpovědi musí být vůle skončit právní vztah. Výpověď se vždy musí 

týkat celého předmětu nájmu, nelze tedy vypovědět jen část nájmu, protože 

cílem výpovědi je zrušení nájemního poměru mezi stranami, nikoli jeho 

změna.67 Zákon nestanoví, že by se výpověď musela opírat o nějaký výpovědní 

důvod, bude však obvyklé, že si strany nájemního vztahu nějaký sjednají, pak 

by musel být takový smluvený důvod ve výpovědi obsažen. Existují ovšem 

speciální ustanovení, které výpovědní důvody přímo stanoví (např. u nájmu 

bytů či nebytových prostor). Forma výpovědi není zákonem stanovena, budou 

tak pro ni platit stejná pravidla jako pro formu dohody, kterou se smlouva ruší. 

 Návrh nového občanského zákoníku obsahuje ustanovení, na základě 

kterého může dojít k okamžitému skončení nájmu z vůle jedné strany tehdy, 

porušuje-li strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím druhé 

straně působí značnou újmu. Dotčené straně tedy svědčí právo vypovědět 

nájem bez výpovědní doby. 68 
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2.8.4. Odstoupení od smlouvy        

            

 ObčZ upravuje možnost odstoupit od smlouvy a následky odstoupení 

obecně v § 48 a dále pak v § 49 (pokud byla smlouva uzavřena v tísni za 

nevýhodných podmínek). Odstoupení od smlouvy je, obdobně jako výpověď, 

jednostranným právním úkonem. Na rozdíl od výpovědi není zánik nájmu 

odstoupením vázán na uplynutí jakékoliv lhůty. Právní následky odstoupení od 

smlouvy nastávají bezvadným doručením druhému účastníkovi nájemní 

smlouvy. Subjekt nájemního vztahu může odstoupit od nájemní smlouvy 

uzavřené na dobu určitou i na dobu neurčitou. Výpověď vede pouze k zániku 

právního vztahu, kdežto odstoupením od smlouvy dochází v zásadě ke zrušení 

právní skutečnosti, která jej založila. 69 Následné vypořádání vzájemných práv 

subjektů zaniklého nájemního vztahu podléhá ustanovení ObčZ o bezdůvodném 

obohacení. Odstoupit od nájemní smlouvy lze, vedle případů vymezených v § 

679 ObčZ, také na základě ujednání v nájemní smlouvě. Z obsahu odstoupení 

od smlouvy musí být zjevná vůle jedné strany ukončit nájemní vztah. Forma 

není zákonem stanovena, přičemž opět platí, že pokud byla nájemní smlouva 

uzavřena písemně, musí mít i odstoupení od smlouvy písemnou formu (dle § 40 

odst. 2 ObčZ).           

 Možnost odstoupit od nájemní smlouvy nájemcem je upravena § 679 

odst. 1 ObčZ. V této souvislosti je třeba uvést, že pronajímatel má dle ust. § 664 

ObčZ povinnost přenechat nájemci věc ve stavu způsobilém smluvenému 

užívání nebo užívání obvyklému a v tomto stavu ji udržovat. Proto důvodem pro 

odstoupení od smlouvy nájemcem bude dle § 679 odst. 1 ObčZ nezpůsobilý 

stav v době předání předmětu nájmu, následný stav nezpůsobilosti předmětu 

nájmu, neupotřebitelnost pronajaté věci a odejmutí takové části věci, že by tím 

byl zmařen účel smlouvy.70 Nájemci však nebude právo na odstoupení od 

smlouvy svědčit, pokud byla nezpůsobilost předmětu nájmu k užívání 

způsobena porušením jeho povinnosti (např. povinností dle § 665 ObčZ či § 

668 ObčZ) nebo pokud o nezpůsobilosti předmětu nájmu v době uzavření 
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smlouvy věděl (jak vyplývá ze srovnání s § 679 odst. 2 ObčZ). V případě, že byl 

subjekty smlouvy sjednán speciální způsob užívání a věc se stane k tomuto 

účelu užívání nezpůsobilou, může nájemce od smlouvy odstoupit i přesto, že je 

věc možno užívat k jiným obvyklým účelům.71 Může ovšem nastat i situace, kdy 

nájemce bude moci věc užívat jen z části. Pak bude smět odstoupit od smlouvy 

jen tehdy, byl-li částečným užíváním předmětu nájmu zmařen účel smlouvy. 

V opačném případě mu sice nesvědčí právo na odstoupení od smlouvy, může 

však požadovat slevu na nájemném (dle ust. § 674 ObčZ).   

 Zvláštní důvod odstoupení od smlouvy nájemcem upravuje § 679 odst. 2 

ObčZ: „ Jsou-li místnosti, které byly pronajaty k obývání nebo k tomu, aby se 

v nich zdržovali lidé, zdraví závadné, má nájemce toto právo i tehdy, věděl-li o 

tom při uzavření smlouvy. Práva odstoupit od smlouvy se nelze předem vzdát.“ 

Jde vlastně o zvláštní případ nezpůsobilosti předmětu nájmu podle § 679 odst. 

1 ObčZ ve vazbě na § 664 ObčZ.72 Místnostmi v komentovaném ustanovení 

budou byty, obytné místnosti a také nebytové prostory, pokud bude splněna 

podmínka určení, aby se v nich zdržovali lidé. Co je třeba rozumět pojmem 

obytná místnost, definuje vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby.73 Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy pro zdravotní 

závadnost těchto místností i v případě, že o takové závadnosti věděl při 

uzavření smlouvy. Zákon poslední větou citovaného ustanovení zdůrazňuje, že 

nájemce se svého práva odstoupit od smlouvy nemůže předem vzdát.   

 Třetí odstavec § 679 ObčZ zakotvil oprávnění odstoupit od smlouvy pro 

pronajímatele. Ten ho může uplatnit, užívá-li nájemce předmět nájmu v rozporu 

se sjednaným nebo obvyklým účelem a v důsledku toho pronajímateli vzniká 

nebo hrozí značná škody. Dopouští-li se takového závadného jednání osoby, 

které s nájemcem žijí nebo např. podnájemce, má také v tomto případě 
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pronajímatel možnost od smlouvy odstoupit. Nejdříve ale musí pronajímatel 

závadné jednání nájemci vytknout. Tato výstraha musí být písemná, 

adresovaná nájemci a musí z ní vyplývat vymezení závadného jednání 

nájemce, včetně hrozby odstoupení od smlouvy. Výstraha je podmínkou 

platnosti a zároveň upozorněním pro nájemce na možné důsledky.74 ObčZ 

nestanoví pronajímateli žádnou prekluzivní lhůtu, do kdy musí po zjištění 

závadného jednání dát nájemci výstrahu, stejně tak neuvádí, do kdy musí 

pronajímatel po takové výstraze od smlouvy odstoupit. Bude se tedy postupovat 

podle obecné promlčecí doby.75 Právo na odstoupení od smlouvy podle první 

věty tohoto odstavce bude pronajímateli náležet i v případě nájmu bytu. 

Závadné chování nájemce (nebo osob s ním žijících) je větší intenzity, než je 

důvod k výpovědi podle § 711 odst. 2 písm. a) nebo b) ObčZ.76 Nový občanský 

zákoník by měl tuto problematiku upravovat tak, že pokud nájemce užívá 

předmět nájmu takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou 

okolnostem nebo že hrozí jeho zničení, má pronajímatel právo nájem vypovědět 

bez výpovědní doby. Toto oprávnění mu svědčí pod podmínkou, že nájemce byl 

pronajímatelem písemně vyzván, aby předmět nájmu užíval řádně a že byla 

nájemci poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě a zároveň musel být nájemce 

upozorněn na následky neuposlechnutí výzvy. Výzva musí být nájemci 

doručena. Pokud hrozí (v případě výše popsaném) naléhavě vážné nebezpečí 

z prodlení, není této výzvy potřeba a pronajímatel může vypovědět nájem bez 

výpovědní doby.77 

Dalším důvodem pro pronajímatelovo odstoupení od smlouvy je 

nájemcovo prodlení s placením nájemného. Nájemcovo prodlení však musí být 

kvalifikované, takže musí být v prodlení s placením alespoň do splatnosti 

dalšího nájemného a je-li to méně než tři měsíce, musí být nájemce v prodlení 
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tři měsíce od splatnosti nájemného.78 Odstoupení od smlouvy však musí 

předcházet upomínka pronajímatele adresovaná nájemci. Jde v podstatě o 

upozornění nájemce na prodlení s placením a zároveň o výzvu k zaplacení 

dlužného nájemného. Forma opět není stanovena, takže může být upomínka 

např. ústní, ale pro případ sporu bude průkaznější v písemné podobně. Tato 

úprava se nepoužije na nájem bytů a nebytových prostor, protože dle speciální 

úpravy obsažené v § 711 odst. 2 písm. b) ObčZ a § 9 odst. 2 písm. b) NájNebyt 

může pronajímatel nájemní smlouvu z důvodu nájemcova prodlení s placením 

nájemného vypovědět, nikoliv od ní odstoupit.      

 Konečně má pronajímatel právo odstoupit od smlouvy, pokud má být 

předmět nájmu vyklizen na základě pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné 

moci (nejčastěji stavebního úřadu). V tomto případě není vyžadována žádná 

upomínka či výzva.          

 Další možnost odstoupení od nájemní smlouvy upravuje § 684 ObčZ, 

který slouží k ochraně nájemce v případě, že třetí osoby k předmětu nájmu 

uplatňují taková práva, která jsou neslučitelná s právy nájemce. Pronajímatel 

má krom jiného povinnost zajistit nájemci nerušený výkon jeho práv, proto je 

povinen, jakmile se dozví, že jiná osoba uplatňuje neslučitelná práva s právy 

nájemce, učinit potřebná právní opatření k nájemcově ochraně. Neslučitelná 

s právy nájemce budou především taková práva, která budou nájemci bránit 

v užívání věci (např. osobní věcné břemeno), vždy však musí být splněna 

podmínka, že nájemce bude ve výkonu svého nájemního práva skutečně rušen, 

nestačí tedy pouhá existence takových neslučitelných práv.79 Pro případ, že 

pronajímatel potřebná opatření v přiměřené době neučiní, nebo pokud jsou jeho 

opatření neúspěšná, může nájemce od smlouvy odstoupit. Tohoto práva může 

využít až po uplynutí přiměřené lhůty, v které má pronajímatel zajistit nápravu. 

Přiměřená lhůta běží od okamžiku, kdy se pronajímatel o uplatnění práv 

dozvěděl.           
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 Pronajímatelovu právu odstoupit od smlouvy v případě, že nájemce 

poruší zákaz dát předmět nájmu do podnájmu nebo v případě, že hrozí 

v důsledku prováděných změn na předmětu značná škoda, se podrobněji 

věnuje kapitola o podnájmu, resp. o právech a povinnostech stran.    

2.8.5. Zničení pronajaté věci        

          

 Nájemní poměr dle kogentního ust. § 680 odst. 1 ObčZ zaniká zničením 

pronajaté věci. Není pak rozhodující, došlo-li ke zničení věci v důsledku 

subjektivní (třetí osobou) nebo objektivní (vis maior) právní skutečnosti.80 

V důsledku zničení předmětu nájmu nemůže být čerpáno jeho užitných 

vlastností, avšak pokud dojde pouze k poškození předmětu nájmu (ke ztrátě 

upotřebitelnosti), nezanikne nájem, ale nájemce bude oprávněn odstoupit od 

smlouvy, popř. bude moci požadovat slevu na nájemném či prominutí 

nájemného, pokud pro to budou splněny zákonné podmínky. Ustanovení o 

zániku nájmu zničením pronajaté věci se použije také na úpravu nájmu bytu, 

jelikož tato zvláštní úprava nájmu takové ustanovení nemá. Jde o výraz vztahu 

speciální a zvláštní úpravy nájmu v ObčZ. Zničením bytu ve smyslu § 680 odst. 

1 ObčZ je nejen fyzický zánik stavby, ve které se byt nachází, ale také taková 

stavební úprava stavby, po které se v ní byt již nadále fakticky nenachází.81 

Odpovědnost za škodu, jako následek zničení věci a zániku nájemního poměru, 

se řídí obecnými pravidly s modifikací dle ust. § 683 ObčZ.82   

 Následující odstavce § 680 ObčZ upravují změnu v osobě vlastníka 

předmětu nájmu. Změna v osobě pronajímatele nemá na trvání právního vztahu 

nájmu vliv. Nový vlastník věci (nabyvatel) vstupuje do právního postavení 

pronajímatele a mezi účastníky smlouvy nedochází ke změnám v obsahu 

nájemního vztahu. Ustanovení § 680 odst. 2 ObčZ tak upravuje zvláštní důvod 

sukcese práv a povinností, se kterým je spojen ten důsledek, že na nabyvatele 

přecházejí práva a povinnosti pronajímatele z nájemního vztahu přímo ze 
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zákona, bez ohledu na to, zda důvodem nabytí vlastnického práva byl přechod 

(např. rozhodnutí státního orgánu) nebo převod (např. darovací smlouva).83 

Judikatura Nejvyššího soudu ČR k tomuto uvádí, že výše zmíněné právní 

nástupnictví se týká práv a povinností typických pro nájemní vztah, tedy těch, 

které tvoří jeho pojmové znaky (srov. § 663 ObčZ). Dále konstatuje, že na 

nabyvatele nemohou přejít takové závazky právního předchůdce, které by 

přesahovaly rámec nájemního vztahu, např. závazek strpět změnu podstaty věci 

(její části), která je předmětem nájemního vztahu.84 Na nabyvatele tak 

nepřechází např. pohledávka pronajímatele na splatné nájemné (pokud nedojde 

k jejich postoupení) nebo pronajímatelovo právo na náhradu škody. Právní 

ochrana nájemce spočívá v tom, že dochází-li ke změně vlastnictví k předmětu 

nájmu, je oprávněn se zprostit svých závazků vůči dřívějšímu vlastníku. Takové 

právo nájemci svědčí, jakmile mu byla změna vlastnictví oznámena nebo 

nabyvatelem prokázána.        

 V souvislosti se změnou vlastnictví k předmětu nájmu obsahuje ObčZ 

ustanovení o výpovědi nájemní smlouvy. Tato možnost ukončení nájemního 

vztahu je ust. § 680 odst. 3 ObčZ stanovena odlišně pro nájemce a nabyvatele. 

Nájemce má právo vypovědět nájem v případě, že dochází ke změně vlastnictví 

k movité ale i k nemovité věci. Vypovědět nájemní vztah může bez ohledu na 

to, zda jde o nájem na dobu určitou nebo o nájem uzavřený na dobu neurčitou, 

vždy však musí své právo uplatnit v nejbližším výpovědním období (je-li 

zákonem nebo dohodou stanoveno). Naproti tomu nabyvatel má právo 

výpovědi jen při změně vlastnictví k movité věci. 

2.8.6. Povinnosti související se skončením nájmu     

           

 Se skončením nájmu souvisí další povinnosti nájemce, zejména 

povinnosti umožnit zájemci o pronajmutí věci její prohlídku (dle ust. § 681 

ObčZ) a dále povinnost nájemce vrátit pronajatou věc ve stavu odpovídajícím 

sjednanému způsobu užívání věci (dle ust. § 682 ObčZ).    
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 Nájemcova povinnost umožnit prohlídku věci je časově omezena, 

nastává s podáním výpovědi nebo tři měsíce před skončením nájmu. Prohlídka 

musí být umožněna, není-li dohodnuto jinak, zájemci o pronajmutí věci 

v přítomnosti pronajímatele nebo jeho zástupce. Zástupcem je v tomto případě 

osoba, kterou pronajímatel k prohlídce vyzval. Nájemce nesmí být prohlídkou 

zbytečně obtěžován (nesmí docházet ke zneužívání práva na prohlídku, 

zejména k nepřiměřeným zásahům do soukromí nájemce). Nesplní-li nájemce 

svou povinnost, bude muset nahradit eventuálně vzniklé škody pronajímateli. 

Povinnost nájemce umožnit zájemci o pronajmutí věci její prohlídku upravuje 

obdobně návrh nového občanského zákoníku.85   

 Jakmile skončí nájem, musí nájemce pronajatou věc vrátit pronajímateli 

ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání, případně ve stavu, 

v jakém ji převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Tím je vyjádřena 

zásada, že předmět nájmu nesmí být užíváním spotřebován. Nájemce obvykle 

vrací předmět nájmu pronajímateli, nelze však vyloučit ani situaci, kdy nájemní 

smlouva stanoví jinou osobu, které má být předmět nájmu vrácen. Nájemce se 

může své povinnosti zbavit i tím, že věc vrátí osobě, která mu předloží 

potvrzení o tom, že je oprávněna přijmout plnění (dle § 561 ObčZ). Avšak 

nájemce není jediným, kdo má v souvislosti s vracením věci povinnosti. 

Pronajímatel má povinnost součinnosti, musí od nájemce věc převzít, jinak by 

se dostal do prodlení ve smyslu § 522 ObčZ. Předmět nájmu může být 

opotřebován, stupeň takového opotřebení má odpovídat řádnému užívání ve 

smyslu ust. § 665 ObčZ ve s rovnáním s výchozím stavem.86 Jestliže byl 

předmět nájmu předán ve stavu, který neodpovídá běžnému opotřebení věci, 

může pronajímatel uplatňovat nárok na náhradu škody dle § 683 ObčZ, nemůže 

však po nájemci žádat, aby věc uvedl do původního stavu (to však neplatí u 

nepovolených změn, kde se aplikuje ust. § 677 odst. 2 ObčZ).   

 Závěrem této kapitoly bych ještě rád zmínil, jaký dopad bude mít 

poškození nebo nadměrné opotřebení pronajaté věci v důsledku jejího zneužití. 

Z dikce § 683 ObčZ vyplývá, že dojde-li k výše zmíněnému stavu, odpovídá 
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nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté věci 

přístup, nebude však odpovídat za náhodu. Jedná se o objektivní odpovědnost. 

Zneužití je třeba chápat jako užívání věci, které se příčí řádnému užívání.87 

Náhrady se musí pronajímatel domáhat v šestiměsíční prekluzivní lhůtě, která 

počíná běžet okamžikem vrácení pronajaté věci.     

            

  

3. ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY NÁJMU      

            

 Vedle obecné úpravy nájemní smlouvy upravené §§ 663 až 684 ObčZ, 

upravuje ObčZ také zvláštní případy nájmu, kterými jsou nájem bytu (§§ 685 až 

716 ObčZ), nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení 

(§ 717 a § 718 ObčZ), podnájem bytu (§ 719 ObčZ), nájem a podnájem 

nebytových prostor (§ 720 ObčZ odkazující na zvláštní zákon č. 116/1990 Sb.) 

a podnikatelský nájem věcí movitých (§§ 721 až 723 ObčZ). Další zvláštní 

úpravu obsahuje ObčZ v ustanoveních o spotřebitelských smlouvách (§§ 52 až 

56 a §§ 58 až 65 ObčZ). Mimo ObčZ bychom našli zvláštní úpravu nájmu např. 

v ObchZ.           

 Zvláštní úprava nájmu má v důsledku zásady lex specialis derogat 

generali, přednost před obecnou úpravou nájmu, která se uplatní jen tam, kde 

zvláštní úprava nestanoví jinak.        

   

3.1. Nájem bytu          

            

 Nájem bytu patří k nejrozšířenějším právním důvodům bydlení. Jeho 

úpravě je ve čtvrtém oddíle hlavy sedmé ObčZ věnován značný prostor (§§ 685 

až 716 ObčZ). Další doplňující zvláštnosti, které se týkají nájmu bytu, jsou 

upraveny zákonem č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky 

související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se doplňuje a upravuje 
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 Eliáš, K., a kolektiv. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek § 488 – 880. Praha: Linde 
Praha, a. s., 2008, str. 2029. 
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ObčZ, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 227/1997 Sb.88 Dalším 

významným předpisem je nepochybně zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném 

zvyšování nájemného z bytu. Nelze však opomenout normy nižší právní síly a 

nálezy Ústavního soudu ČR. Ve vztahu k obecné úpravě nájemní smlouvy je 

nájem bytu jedním z případů zvláštní úpravy práva nájmu.     

 Pronajímatelem může být fyzická i právnická osoba, zpravidla vlastník 

bytu (domu). Odpověď na otázku, zda může být nájemcem bytu také právnická 

osoba, není zcela jasná. V roce 2006 judikoval Nejvyšší soud ČR: „Obsahem 

práva nájmu bytu (ve smyslu § 685 a násl. obč. zák.) je souhrn práv a 

povinností, které účastníci právního vztahu nájmu bytu (pronajímatel a 

nájemce) vykonávají v souvislosti s realizací jedné ze základních lidských 

potřeb, a to potřeby bydlení nájemce – fyzické osoby. Právo nájmu bytu je tedy 

jednoznačně vázáno na fyzickou osobu a jeho prostřednictvím uspokojuje 

fyzická osoba jako nájemce bytu svou potřebu bydlení.“ 89 Tento rozsudek byl 

následován dalším, kde Nejvyšší soud ČR zastává názor, že pokud na straně 

nájemce vystupuje právnická osoba, bude taková nájemní smlouva absolutně 

neplatná podle § 39 ObčZ pro rozpor se zákonem, konkrétně s ustanovením § 

685 ObčZ.90 Nejvyšší soud se od své ustálené judikatury neodchýlil ani 

v rozsudku ze dne 21. 1. 2011, kde opět konstatoval, že právnická osoba nemá 

jednu ze základních lidských potřeb, potřebu bydlení a že není vyloučeno, aby 

právnická osoba uzavřela smlouvu o nájmu bytu ve smyslu § 663 a násl. ObčZ, 

a aby tak byt získal charakter bytu služebního (§ 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 

102/1992 Sb.), tj. bytu sloužícího k uspokojení potřeby bydlení nájemce – 

fyzické osoby, jež pro ni pracuje.91 S těmito závěry nesouhlasí někteří autoři 

občanskoprávních publikací. Například autoři publikace Občanský zákoník. 

Komentář.  II. díl. 92, uvádějí, že z dikce § 685 odst. 1 ObčZ neplyne, že by 

nájemní smlouvu, jejímž předmětem je byt, mohla právnická osoba uzavřít jen 
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 Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualizované vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, str. 222. 
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 NS sp. zn. 26 Cdo 1385/2005 
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 NS sp. zn. 26 Cdo 1973/2006 
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 NS sp. zn. 26 Cdo 2080/2009 
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 Fiala, J., Kidl, M., et al. Občanský zákoník. Komentář.  II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, str. 
1297. 
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podle obecného ust. § 663 ObčZ. Dále uvádějí, že podstatnou okolností u 

nájmu bytu je předmět právního vztahu (tedy byt), nikoliv subjekt tohoto vztahu. 

Konečně konstatují, že bude-li předmětem nájmu byt, bude se dle jejich názoru 

právní vztah řídit speciálními ustanoveními o nájmu bytu, ať už je nájemcem 

fyzická nebo právnická osoba. Odlišný názor než Nejvyšší soud ČR zastávají 

také jiní autoři.93 Z návrhu nového občanského zákoníku a důvodové zprávy 

k němu plyne, že nájemcem bytu podle speciálních ustanovení o nájmu bytu 

nemůže být právnická osoba, protože nemůže bydlet a nemá ani bytovou 

potřebu ve smyslu ustanovení o nájmu bytu, takže nájemci podle těchto 

ustanovení o nájmu bytu mohou být jen lidé.94 Názory Nejvyššího soudu ČR 

nesdílím a osobně se spíše přikláním k názorům autorů výše zmíněných 

publikací. Zároveň dodávám, že závěry vyslovené Nejvyšším soudem ČR mají 

nepřiměřeně tvrdý dopad na smluvní strany, protože by se, dle mého názoru, 

na smlouvy o nájmu bytu uzavřené dle § 685 ObčZ, kde nájemcem je právnická 

osoba, mělo přinejmenším hledět jako na smlouvy uzavřené dle § 663 ObčZ a 

nepovažovat je za absolutně neplatné.       

 Předmětem nájmu je byt jako samostatný předmět občanskoprávních 

vztahů. Pronajal-li pronajímatel pouze část bytu, bude se na nájemní vztah 

aplikovat obecná úprava nájmu (§ 663 ObčZ an.), nikoliv ustanovení ObčZ o 

nájmu bytu. Obdobně se bude postupovat, pokud byla pronajata nemovitost 

jako celek nebo tehdy, tvoří-li byt součást věci hromadné. Definici pojmu „byt“ 

sám ObčZ neobsahuje95, proto ji je třeba hledat v jiných právních předpisech 

nebo v judikatuře.96 Např. zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů definuje v § 2 

písm. b) byt jako „místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 

                                                           
93

 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kolektiv. Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 
2. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1950. 
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 Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku str. 473. 
95 Na rozdíl od návrhu nového občanského zákoníku, který v § 2154 pojem bytu definuje. 
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 Např. rozsudek NS sp. zn. 2 Cdon 1010/97 ze dne 22. 10. 1999: „Pojmovým znakem bytu jako 
předmětu občanskoprávních vztahů ve smyslu § 118 odst. 2 ObčZ je účelové určení místností, které byt 
tvoří, k trvalému bydlení, dané pravomocným kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu. Existence 
uvedeného rozhodnutí je předpokladem toho, aby určité místnosti mohly být předmětem 
občanskoprávních vztahů jako byty.“        
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stavebního úřadu určeny k bydlení“.97 Při posuzování toho, zda místnost či 

soubor místností jsou bytem, bude významný právní stav, který byl založen 

pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu, nikoliv faktický způsob užívání 

bytu.           

 Byty lze dělit do několika skupin: na byty družstevní, byty ve vlastnictví 

obcí, občanů nebo jiných subjektů, byty služební, byty zvláštního určení a byty 

v domech zvláštního určení. Družstevním bytem je byt, který se nachází v domě 

ve vlastnictví bytového družstva, který je pronajat členu tohoto bytového 

družstva, u kterého je nájem bytu právem spojeným s členstvím tohoto člena 

v bytovém družstvu ve smyslu § 230 ObchZ.98 Služební byt slouží k zajišťování 

prací vykonávaných nájemcem pro pronajímatele (dle § 7 zákona č. 102/1992 

Sb.). Byty zvláštního určení jsou byty zvláště upravené pro ubytování zdravotně 

postižených osob (§ 9 zákona č. 102/1992 Sb.) a byty v domech zvláštního 

určení jsou byty v domech s pečovatelskou službou a v domech s komplexním 

zařízením pro zdravotně postižené občany (§ 10 téhož zákona). Příslušenstvím 

bytu jsou ve smyslu § 121 odst. 2 ObčZ vedlejší místnosti a prostory určené 

k tomu, aby byly s bytem užívány.99 Příslušenstvím bytu se ve své rozhodovací 

činnosti zabýval Nejvyšší soud ČR, když dovodil, že příslušenstvím bytu ve 

smyslu ust. § 121 odst. 2 ObčZ není garáž, i když je umístěna ve stejném domě 

jako byt a je spolu s bytem užívána.100      

 Nájem bytu je ObčZ pojímán jako nájem chráněný (§ 685 odst. 3 ObčZ). 

Zákonodárce se tím snaží chránit slabší stranu závazkového vztahu, tedy 

nájemce. Projevem této ochrany je zejména pronajímatelova možnost 

vypovědět nájem bytu jen z důvodů výslovně stanovených zákonem a někdy 

jen s přivolením soudu (§ 711 a § 711a ObčZ), navíc nájemci většinou při 
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 Definici pojmu „byt“ obsahuje též vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
podle které se bytem rozumí soubor místností, případě jedna obytná místnost, který svým stavebně 
technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání 
určen. 
98

 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kolektiv. Občanský zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 
2. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 1953. 
99

 Pojmy vedlejší místnost a prostor byly judikaturou Nejvyššího soudu ČR definovány takto (např. NS 26 
Cdo 2340/1999): vedlejšími místnostmi jsou místnosti v bytě, které nejsou obytné, ale jsou určeny 
k užívání spolu s bytem; vedlejší prostory jsou prostory, jenž leží mimo byt, ale jsou určeny k tomu, aby 
byly spolu s bytem užívány. 
100

 NS sp. zn. 26 Cdo 2975/2000 
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výpovědi náleží bytová náhrada (§ 712 ObčZ) a konečně je nájemné 

v některých případech regulováno státem, i když postupně směřuje 

k nájemnému tržnímu (zákon č. 107/2006 Sb.).     

 V případě nájmu bytu je třeba rozlišovat nájem bytu družstevního a 

nájem bytu nedružstevního. Tyto skupiny se od sebe liší zejména úpravou 

úhrady nájemného, společného nájmu bytu manžely nebo zánikem nájmu bytu. 

U nájmu družstevního bytu navíc platí, že stanovy družstva mohou upravovat 

některé specifické problémy (např. výši nájemného, úhradu oprav).101 

 Nájem bytu vzniká z různých právních titulů, nejčastějším z nich je 

smlouva jako dvoustranný právní úkon. Náležitosti smlouvy výslovně upravuje  

§ 686 a § 685 ObčZ. Ve smyslu § 686 odst. 1 ObčZ musí nájemní smlouva 

obsahovat označení bytu a jeho příslušenství, rozsah jejich užívání, způsob 

výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich 

výši. Navíc je zákonem stanoveno, že nájemní smlouva musí mít písemnou 

formu. V případě absence některé obligatorní náležitosti je nájemní smlouva 

absolutně neplatná (dle § 39 ObčZ). Nájemní smlouva může být uzavřena na 

dobu určitou nebo na dobu neurčitou a pokud není doba nájmu dohodnuta, má 

se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. Nájem bytu 

však může vzniknout i z jiného titulu než je nájemní smlouva. Nájem vznikne 

např. uzavřením manželství s nájemcem bytu (vzniká tak společný nájem bytu 

dle § 704 ObčZ, za splnění podmínek v § 703 odst. 3 ObčZ), smrtí nájemce 

(podle ust. § 706 a § 707 ObčZ o přechodu nájmu bytu), dohodou rozvedených 

manželů nebo dohodou o výměně bytu (kde vedle dohody o výměně musí dojít 

k uzavření nové nájemní smlouvy k vyměněnému bytu).  

 Úpravu práv a povinností z nájmu bytu obsahuje ObčZ v §§ 687 až 695. 

Vedle toho upravují práva a povinnosti z nájemního vztahu velmi často též 

konkrétní nájemní smlouvy a u bytových družstev stanovy družstva. Některá 

práva a povinnosti stran smluvního vztahu mohou upravovat i jiné obecně 

závazné právní předpisy. Přestože předmětem mé práce je institut nájemní 

smlouvy obecně, pokusím se vzhledem k tomu, že nájem bytu je nejčastějším 
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 Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualizované vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, str. 224. 
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právním důvodem bydlení, o podrobnější výčet základních práv a povinností 

subjektů nájmu bytu:         

 K právům a povinnostem pronajímatele řadíme zejména:102 

 Právo žádat placení nájemného včetně úhrad za plnění poskytovaná 

s nájmem bytu 

 Právo žádat odstranění provedených úprav a změn, jenž nájemce 

provedl bez pronajímatelova souhlasu, a to bezodkladně 

 Právo vypovědět nájemní smlouvu při naplnění některého z výpovědních 

důvodů (viz § 711 ObčZ) 

 Právo žádat náhradu účelně vynaložených nákladů na opravy, jenž má 

nájemce provést na svůj náklad (dle § 5 nařízení vlády č. 258/1995 Sb.) 

 Právo žádat přístup do bytu za účelem provedení kontroly, užívá-li 

nájemce byt řádným způsobem 

 Povinnost předat byt ve stavu způsobilém k bydlení (dle § 687 ObčZ) 

 Povinnost zajistit nájemci plný nerušený výkon práv spojených 

s užíváním bytu 

 Povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nejde-li o 

závady, které má odstranit nájemce 

 Povinnost zajistit služby s nájmem související 

 Povinnost doložit na žádost nájemce, že výše cen služeb odpovídá 

platným předpisům 

K právům a povinnostem nájemce řadíme zejména:103 

 Právo nerušeně užívat byt, zařízení domu a společné prostory (dle § 688 

ObčZ) 

 Právo na přiměřenou slevu z nájemného (není-li odstraněna oznámená 

závada, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje užívání bytu či 

domu, či nejsou plněny sjednané služby nebo jsou plněny vadně) 
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  Knapp, V., Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., Kanda, A., Kopáč, L., Mikeš, J., Salač, J., Občanské 
právo hmotné.  Svazek II. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: CODEX Bohemia, 1998, str. 212. 
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  Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualizované vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, str. 225. 
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 Právo žádat od pronajímatele provedení oprav, ke kterým je pronajímatel 

povinen; pokud tak pronajímatel přes upozornění neučiní, je nájemce 

oprávněn provést opravu v nezbytném rozsahu na své náklady a poté 

v prekluzivní lhůtě 6 měsíců požadovat na pronajímateli jejich úhradu 

(dle § 691 ObčZ) 

 Povinnost platit nájemné a plnění poskytovaná s nájmem 

 Povinnost platit poplatek z prodlení, pokud nájemné nebo poplatek za 

služby nezaplatí včas (dle § 697 ObčZ) 

 Povinnosti umožnit pronajímateli po předchozí písemné výzvě provedení 

instalace a údržby zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené 

vody, jakož i odpočet naměřených hodnot 

 Povinnost umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou 

součástí bytu a patří pronajímateli 

 Povinnost odstranit stavební úpravy, které byly provedeny bez souhlasu 

pronajímatele (dle § 694 ObčZ) 

 Povinnost dbát při výkonu svých práv toho, aby v domě bylo vytvořeno 

prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv (dle § 690 

ObčZ) 

 Povinnost hradit drobné opravy v bytě a náklady související s běžnou 

údržbou, pokud nestanoví nájemní smlouva jinak 104
 

            

 Z uvedeného výčtu je zřejmé, že úprava nájmu bytu obsahuje určitá 

specifická práva a povinnosti, které jsou obecné úpravě nájemní smlouvy cizí. 

 Problematiku nájemného a způsob výpočtu úhrady za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu řeší § 696 ObčZ. Úprava nájemného prošla 

během posledních let značnými změnami, zejména v důsledku několika 

rozhodnutí Ústavního soudu ČR (ÚS sp. zn. Pl. ÚS 3/2000, ÚS sp. zn. Pl. 8/02 

či ÚS sp. zn. Pl. 20/05 aj.). Nelze ani opomenout vliv judikatury EÚLP, zejména 

jeho rozsudku v kauze Hutten Czapská v. Polsko. Ze současného znění ust. § 

696 ObčZ plyne, že nájemné lze při uzavírání smlouvy nebo jeho změně 
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 Co je třeba rozumět pojmy „drobné opravy v bytě“ a „náklady související s běžnou údržbou“ stanoví 
nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, v § 5 resp. § 6. 
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v průběhu trvání nájemního vztahu sjednat dohodou nájemce a pronajímatele, 

pokud však ObčZ či jiný zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Tímto zvláštním 

právním předpisem je zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování 

nájemného z bytu. Tento zákon upravuje možnost jednostranného zvyšování 

nájemného z bytu, které je možné uplatnit od 1. ledna 2007 do 31. prosince 

2010. Novelou zákona z roku 2009 byla pro vybrané obce možnost 

jednostranného zvýšení nájemného prodloužena do 31. prosince 2012. 

Vyhláškou č. 301/2010 Sb. byla zrušena (bez náhrady) vyhláška č. 85/1997 

Sb., která upravovala nájemné z družstevních bytů jako věcně usměrňované 

nájemné, které nezahrnuje zisk. To tedy znamená, že nájemné již není 

v uvedeném typu družstevních bytů regulováno obecným právním předpisem. 

 Zákon č. 107/2006 Sb., je zároveň novelou ObčZ, díky níž byla úprava 

nájmu doplněna o úpravu kauce (§ 686a ObčZ).      

 ObčZ upravuje společný nájem bytu (§§ 700 až 705) a společný nájem 

bytu manžely (§§ 703 až 705), jenž je jeho zvláštní úpravou, zejména jde-li o 

jeho subjekty, vznik a zánik.        

 Je-li byt v nájmu více osob, hovoříme o společném nájmu bytu, kde 

každý z nájemců má k bytu stejná práva, která jsou vždy omezená pouze 

právem dalšího nájemce. Jde o původní nájemní vztah, neodvozený, jak by 

tomu bylo v případě nájmu. Právo společného nájmu bytu vzniká v zásadě 

nájemní smlouvou mezi pronajímatelem a více nájemci, dohodou mezi 

dosavadním nájemcem, další osobou a pronajímatelem, případně přechodem 

nájmu bytu, kde současně více osob splňuje zákonné podmínky přechodu 

nájmu bytu. 105 Obsah společného nájmu je ve své podstatě obdobný obsahu 

podle obecné úpravy nájmu bytu. Odlišnosti vyplývají zejména z toho, že na 

straně nájemce je více osob. Pro správu běžných záležitostí platí pravidlo, že 

tyto je oprávněn vyřizovat každý z nájemců. V ostatních záležitostech je nutný 

souhlas všech. Dle dikce ust. § 701 odst. 2 ObčZ jsou z úkonů týkajících se 

společného nájmu bytu oprávněni a povinni všichni společní nájemci společně a 

nerozdílně (solidárně). V případě neshody společných nájemců o právech a 
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povinnostech vyplývajících ze společného nájmu bytu, rozhodne soud na návrh 

některého z nich (§ 702 odst. 1 ObčZ). Dalším oprávněním soudu je jeho 

možnost zrušit právo společného nájmu bytu (§ 702 odst. 2 ObčZ). Takto může 

postupovat, jen když jde o případ zvláštního zřetele a vždy na návrh 

společného nájemce, pokud vznikl jím nezaviněný stav bránící společnému 

užívání bytu společnými nájemci. Současně musí rozhodnout, který (či kteří) ze 

společných nájemců budou byt nadále užívat. K zániku společného nájmu bytu 

dochází stejným způsobem jako k zániku nájmu bytu obecně, konkrétně tedy 

např. dohodou nájemců s pronajímatelem, smrtí jednoho ze společných 

nájemců, uplynutím doby, výpovědí pronajímatele nebo nájemce a již 

zmíněným rozhodnutím soudu.       

 Podstatou společného nájmu bytu manžely je, že subjekty nájemního 

vztahu jsou oba manželé společně a nerozdílně.106 Jde o zvláštní případ 

společného nájmu oproti § 700 ObčZ. Tento nájem vzniká tedy výlučně mezi 

manžely. Jeho vznik nastává, pokud se za trvání manželství manželé nebo 

jeden z nich stanou nájemci bytu. U družstevních bytů, pokud vznikne jen 

jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu 

družstevního bytu, vzniká spolu se společným nájmem bytu manžely i společné 

členství manželů v družstvu. Vždy však musí být splněna zákonná podmínka, 

že manželé spolu trvale žijí (§ 703 odst. 3 ObčZ). Uzavřením manželství vzniká 

oběma manželů společný nájem, stal-li se některý z nich nájemcem bytu před 

uzavřením manželství. Obdobně tomu je v situaci, kdy vzniklo před uzavřením 

manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu 

družstevního bytu (v tomto případě však vzniká pouze právo společného nájmu 

družstevního bytu manžely, nikoliv společné členství manželů v družstvu). 

Podle ust. § 709 ObčZ se vše výše popsané o společném nájmu bytu manžely 

nevztahuje na byty služební, byty zvláštního určení a na byty v domech 

zvláštního určení.          

 Zánik společného nájmu bytu manžely může být spojen se zánikem 

manželství (rozvod), ale může zaniknout též za trvání manželství (splynutí), 
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 Fiala, J., et al. Občanské právo hmotné. 3. opravené a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita 
a Doplněk Brno, 2002, str. 308. 



63 
 

pokud byl důvod k zániku naplněn u obou manželů.107 Zánik v souvislosti 

s rozvodem je § 705 ObčZ upraven zvlášť pro byty nedružstevní a byty 

družstevní. Nedohodnou-li se rozvedení manželé o společném nájmu bytu, 

rozhodne soud na návrh některého z nich o zrušení práva společného nájmu 

bytu a zároveň stanoví, který z manželů bude byt užívat jako nájemce. Zánik 

práva společného nájmu družstevního bytu nastane rozvodem, pokud jeden 

z rozvedených manželů nabyl práva na uzavření smlouvy o nájmu bytu ještě 

před uzavřením manželství. V ostatních případech platí, že pokud se rozvedení 

manželé nedohodou, rozhodne soud, obdobně jako u bytů nedružstevních, o 

zrušení tohoto práva a současně rozhodne o tom, který z nich bude nadále jako 

člen družstva nájemce bytu. Zároveň dochází k zániku společného členství 

rozvedených manželů v družstvu. Soud musí vždy brát zřetel na zájmy 

nezletilých dětí a na stanovisko pronajímatele.      

 Podle § 705a ObčZ nedochází uzavřením registrovaného partnerství108 

ke vzniku společného nájmu bytu (ani družstevního). Osobě, která registrované 

partnerství uzavřela, svědčí po dobu trvání partnerství právo užívat byt, který je 

v nájmu druhého partnera, včetně práv s tím spojených. Toto právo zaniká 

zrušením, případně vyslovením neplatnosti či neexistence partnerství a to té 

osobě, která není nájemce bytu.        

 Přechod nájmu bytu upravuje ObčZ v §§ 706 až 709, jde o úpravu změny 

subjektů nájemního vztahu na straně nájemce. Přechod nájmu bytu nastává 

splněním zákonných předpokladů přímo ze zákona. 109 Smrtí nájemce přechází 

právo nájmu bytu na jeho děti, partnera, rodiče, sourozence, zetě a snachu, za 

splnění podmínky, že s nájemcem žili v den jeho smrti ve společné domácnosti 

a nemají vlastní byt (ust. § 706 odst. 1 ObčZ). Nesmí však jít o byt ve 

společném nájmu manželů. Nájemci se stanou také nájemcovi vnuci a osoby, 

které pečovaly o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byly 

odkázány výživou, prokáží-li, že s ním žily ve společné domácnosti nepřetržitě 
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 Fiala, J., Kidl, M., et al. Občanský zákoník. Komentář.  II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, 
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 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kolektiv. Občanský zákoník II. § 460 až 880. 
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alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt (ust. § 706 odst. 2 

ObčZ). V případě smrti nájemce družstevního bytu, pokud nejde o byt ve 

společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a 

nájem na dědice, kterému připadl členský podíl (ust § 706 odst. 3). Tato 

ustanovení ObčZ platí i v případě, opustí-li nájemce trvale společnou 

domácnost (ust. § 708 ObčZ).        

 Úprava zániku nájmu je poměrně rozsáhlá a je jedním z hlavních prvků 

právní ochrany nájemce.110 Důvody zániku nájmu bytu upravuje především ust. 

§ 710 ObčZ. Toto ustanovení upravuje zánik nájmu bytu dohodou, uplynutím 

doby, skončením výkonu práce nájemce pro pronajímatele a výpovědí. Avšak 

výčet důvodů zániku nájmu uvedených v tomto ustanovení není taxativní, nájem 

zaniká i z jiných důvodů, jako je např. smrt nájemce, pokud nedochází 

k přechodu nájmu na jinou osobu podle § 706 ObčZ, k zániku dojde také 

v důsledku splynutí nájemce a pronajímatele, dalším důvodem je zánik 

předmětu nájmu a zánik členství osoby v bytovém družstvu.    

 Obsahové náležitosti dohody, na základě které dochází k zániku nájmu, 

nejsou zákonem stanoveny. Musí však být písemná, mělo by z ní být zřejmé, 

kdo je pronajímatel a nájemce, kterého bytu se týká a konec nájmu bytu by měl 

být zcela jasný.          

 Nájem sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím této doby (ust. § 710 

odst. 3 ObčZ). Nájem může být prodloužen jen ve smluvených případech, 

k obnově ze zákona dle § 676 odst. 2 ObčZ nedochází (srov. § 686a odst. 6 

ObčZ).111 Návrh nového občanského zákoníku obsahuje, na rozdíl od současné 

úpravy, ustanovení upravující obnovu nájmu bytu.112     

 V § 710 odst. 4 ObčZ je upraven zvláštní případ zániku nájmu 

sjednaného na dobu určitou. Jde o zánik nájmu bytu, který byl sjednán na dobu 

výkonu práce pro pronajímatele. Takový nájem končí posledním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nájemce přestal bez 

závažného důvodu na své straně vykonávat práce pro pronajímatele (ust. § 710 
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odst. 4 ObčZ). Byl-li takový vážný důvod na straně nájemce, změní se dle 

následujícího odstavce § 710 ObčZ nájem bytu na nájem na dobu neurčitou. Co 

lze za takové vážné důvody považovat demonstrativně uvádí § 710 odst. 6 

ObčZ.            

 Výpověď, která je pravděpodobně nejčastějším důvodem zániku nájmu 

bytu, může být dána ze strany pronajímatele i nájemce. Vždy musí mít 

písemnou formu. Nájemce, pokud dává výpověď, nemusí uvádět žádný 

výpovědní důvod, kdežto pronajímatel může dát výpověď jen z důvodů 

uvedených v zákoně a v případech uvedených v § 711a ObčZ jen s přivolením 

soudu. Ve výpovědi musí být vždy výpovědní lhůta, která nesmí být kratší než 

tři měsíce a musí končit ke konci kalendářního měsíce. Pokud by měl některý 

subjekt zájem na dřívějším ukončení nájmu, musel by se s pronajímatelem 

dohodnout a nepostupovat cestou výpovědi.113 Délka výpovědní lhůty může být 

stanovena stranami i delší. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhému 

účastníkovi. Pokud je ale k výpovědi třeba přivolení soudu, začne výpovědní 

lhůta běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, 

v němž nabyl rozsudek právní moci.114       

 ObčZ v § 711 a § 711a uvádí taxativní výčet důvodů, kdy může 

pronajímatel dát výpověď. Tyto důvody lze dělit do skupin podle toho, zda je 

k výpovědi třeba přivolení soudu nebo nikoliv.      

 Z dikce § 711 odst 2. ObčZ plyne, že pronajímatel může dát nájemci 

výpověď bez přivolení soudu např., pokud nájemce přes písemnou výstrahu 

hrubě porušuje dobré mravy, hrubě porušuje své povinnosti (zejména 

neplacením nájemného), má-li nájemce dva nebo více bytů (krom případů, kdy 

na něm nelze žádat, aby užíval jen jeden byt) nebo neužívá-li nájemce byt bez 

vážných důvodů nebo ho bez vážných důvodů užívá jen občas. Jde o důvody, 

které stojí především na straně nájemce.115 Výpověď, opírající se o důvod 
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z tohoto ustanovení, navíc musí obsahovat poučení nájemce o možnosti podat 

do 60 dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi (ust. § 711 odst. 3 ObčZ). Dále 

musí výpověď obsahovat závazek pronajímatele zajistit nájemci odpovídající 

bytovou náhradu, pokud mu taková přísluší. Krom toho musí být ve výpovědi 

uveden její důvod a výpovědní lhůta.       

 Pronajímatel může dát nájemci výpověď s přivolením soudu v případech 

uvedených v ust. § 711a dost. 1 ObčZ. Např. v případě, že dům nebo byt 

vyžadují opravy a z tohoto důvodu je nelze užívat, že byt pronajímatel potřebuje 

pro sebe, nebo že je třeba s bytem či domem naložit ve veřejném zájmu tak, že 

byt nelze užívat.          

 Pojetí nájmu bytu jako nájmu chráněného se projevuje též v úpravě 

bytových náhrad. Nájemce, který má právo na bytovou náhradu, se nemusí 

z bytu vystěhovat a byt vyklidit, dokud pro něj není odpovídající bytová náhrada 

zajištěna (ust. § 712 odst. 6 ObčZ). Bytovou náhradu má povinnost zajistit 

pronajímatel, v některých případech též nájemce (manžel-nájemce, který 

zůstává bydlet v bytě). Nárok na bytovou náhradu vzniká především po zániku 

nájmu výpovědí podle § 711 a § 711a ObčZ (§ 712 odst. 2, 5 ObčZ) a po 

zrušení společného nájmu bytu manžely dle § 705 ObčZ (§ 712 odst. 3 ObčZ), 

dále podle § 713 ObčZ (služební byt) a § 714 ObčZ (zánik nájmu družstevního 

bytu).116 Není však vyloučen vznik práva na bytovou náhradu na základě 

dohody. Bytovou náhradou jsou dle ObčZ náhradní byt (§ 712 odst. 2 ObčZ) a 

náhradní ubytování (§ 712 odst. 4 ObčZ). Někdy je do bytových náhrad 

zahrnováno i přístřeší, což není zcela přesné.117 ObčZ totiž přístřeší do definice 

bytových náhrad přímo nezahrnuje, avšak přesto funkci bytové náhrady 

v nezbytně nutné míře plní.118 Náhradním bytem je byt, který podle velikosti a 

vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti. 

Náhradním ubytováním pak byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně 

nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce. 
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Přístřeším je provizorium do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a 

prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní 

potřeby (§ 712 odst. 5 ObčZ). Zda má nájemce nárok na bytovou náhradu a 

případně na jakou, stanoví § 712 odst. 2, 3 a 5 ObčZ. Nárok je obecně 

diferencován podle jednotlivých výpovědních důvodů. V zásadě tedy platí (až 

na určité výjimky), že končí-li nájemní poměr dle § 711a ObčZ, má nájemce 

nárok na náhradní byt, končí-li dle § 711 ObčZ, stačí při vyklizení poskytnout 

přístřeší.           

 Nájemcům je zákonem výslovně přiznáno právo uzavřít dohodu o 

výměně bytu (§ 715 ObčZ). Tato dohoda je dvou nebo vícestranným právním 

úkonem, která musí být písemná a nájemci musí mít následný písemný souhlas 

pronajímatelů.119 Nejvyšší soud ČR dovodil v otázce toho, kdo je oprávněn 

uzavřít platnou dohodu o výměně bytu, že skutečnost, že jeden z účastníků 

dohody nebyl ani nájemcem směňovaného bytu, má za následek absolutní 

neplatnost dohody pro rozpor se zákonem (§ 39 ObčZ)120 a že dohodu o 

výměně bytu mohou platně uzavřít jen osoby, které jsou nájemci směňovaných 

bytů, nikoli osoby, jejichž nájemní poměr k bytu již dříve skončil.121 V případě, 

že by pronajímatel bez závažných důvodů odmítal souhlas s výměnou dát, 

může se nájemce soudně domáhat nahrazení projevu vůle pronajímatele (§ 161 

odst. 3 OSŘ). Pokud nedojde k dobrovolnému splnění dohody, musí být právo u 

soudu uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas. 

Odstoupit (bez zbytečného odkladu) od dohody může její účastník, nastanou-li 

takové závažné okolnosti, že splnění dohody na něm není možno spravedlivě 

požadovat.         

 Podnájem bytu upravuje § 719 ObčZ. Jedná se o jeden z dalších 

právních důvodů bydlení.122 Podnájem vzniká na základě písemné podnájemní 
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 NS sp. zn. 26 Cdo 1997/2003 
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 Fiala, J., Korecká, V., Kurka, V., Vlastnictví a nájem bytu. 3. aktualizované a přepracované vydání. 
Praha: Linde Praha a.s., 2005, str. 304. 
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smlouvy uzavřené mezi nájemcem a třetí osobou. Navíc je k platnosti 

vyžadován písemný souhlas pronajímatele, který nelze nahradit soudním 

rozhodnutím. Dá-li nájemce byt do podnájmu bez souhlasu pronajímatele, 

dopouští se soukromoprávního deliktu, se kterým je spojena sankce plynoucí z 

porušení povinnosti nájemce podle § 711 odst. 2 písm. b) ObčZ.123 Mezi 

pronajímatelem a podnájemcem nedochází ke vzniku žádného právního vztahu. 

Práva a povinnosti jsou podobná těm, která mají pronajímatel a nájemce. 

Předmětem podnájemní smlouvy může být i část bytu. Vůči nájemnímu vztahu 

se podnájemní vztah vyznačuje svou akcesoritou, tzn. že je na nájemním 

vztahu závislý co do obsahu, vzniku i trvání. Zánik podnájmu nastává uplynutím 

doby, na kterou byl sjednán, dohodou a rovněž skončením nájemního právního 

vztahu. Podnájemní vztah může skončit též výpovědí bez uvedení důvodu, 

pokud nebylo dohodnuto jinak. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. Podnájemce 

nemá po skončení nájmu právo na náhradní podnájem. Z judikatury Nejvyššího 

soudu ČR vyplývá, že o podnájemní vztah se nebude jednat v případech, kdy 

nájemce přijme do bytu další osobu za účelem krátkodobé návštěvy nebo za 

účelem soužití s ní ve společné domácnosti.124 Nájemce tímto svým jednáním 

neporušuje povinnosti ve smyslu § 711 odst. 2 písm. b) ObčZ ve spojení 

s ustanovením § 719 odst. 1 věty první a druhé ObčZ.    

             

3.2. Nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému 

bydlení           

            

 Tento zvláštní druh nájmu upravuje ObčZ v ust. § 717 a § 718. Jelikož je 

tato úprava poněkud stručná, nebude výjimkou častá aplikace obecných 

ustanovení o nájmu. Předmětem nájmu jsou v tomto případě obytné místnosti 

(zpravidla bez příslušenství) v zařízeních určených k trvalému bydlení. Pojem 

„obytná místnost“ není v ObčZ definován.125 Obytnou místností nebudou 

místnosti, které jsou určeny k přechodnému ubytování, nejde tedy o místnosti 
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 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kolektiv. Občanský zákoník II. § 460 až 880. 
Komentář. 2. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2183. 
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 NS sp. zn. 26 Cdo 1331/2000 
125

 Pojem „obytná místnost“  je blíže specifikován v podkapitole 2.8.4. Odstoupení od smlouvy. 
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v hotelích, noclehárnách, školních internátech, ubytovnách určených 

k přechodnému ubytování aj.126 Režimem tohoto oddílu se tedy budou řídit 

obytné prostory, které nejsou bytem, ale jsou určeny k trvalému uspokojování 

potřeby bydlení (tzv. svobodárny, některé podnikové ubytovny).127    

 Zda se bude jednat o nájemní vztah dle § 717 ObčZ, bude nutné 

posoudit z povahy zařízení, charakteru obytných místností a s tím spojené vůle 

smluvních stran.128 Doba nájmu není tedy jediným rozhodujícím kritériem. 

 Nájemní vztah vzniká uzavřením nájemní smlouvy mezi pronajímatelem 

a nájemcem. Zákon neobsahuje povinné náležitosti smlouvy a nestanoví ani 

požadavek písemné formy, tu lze ovšem s  ohledem na právní jistotu doporučit. 

Z ust. § 717 odst. 2 ObčZ plyne, že jednu místnost může užívat i více osob, 

každá z nich však musí mít uzavřenu vlastní nájemní smlouvu a je pak 

samostatným nájemcem. Dále z tohoto ustanovení vyplývá, že k obytné 

místnosti nemůže vzniknout společný nájem, dokonce ani manželům. Práva a 

povinnosti účastníků se řídí nájemní smlouvou a ustanoveními ObčZ o nájmu. 

 Na zánik nájmu obytných místností se aplikují ust. §§ 676 až 680 ObčZ. 

Pokud je nájemce povinen se z obytné místnosti vystěhovat, stačí, aby mu bylo 

poskytnuto náhradní ubytování (nebylo-li sjednáno jinak). Pro případ, že nájem 

obytné místnosti skončil z důvodů, pro které lze vypovědět nájem bytu dle § 711 

odst. 2 písm. a), b), c) a d) ObčZ, stačí při vyklizení poskytnout přístřeší (§ 718 

ObčZ věta druhá).         

 Nárok na náhradní ubytování nemá žádná z osob, která užívala místnost 

spolu s nájemcem. Všechny tyto osoby mají povinnost vyklidit místnost, kterou 

užívali na základě nájemcova práva.129        
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 Holub, M., Fiala, J., Bičovský, J., Občanský zákoník: Poznámkové vydání s judikaturou a literaturou. 12. 
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2006, str. 721. 
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 Fiala, J., Kidl, M., et al. Občanský zákoník. Komentář.  II. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, 
str. 1406. 
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 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kolektiv. Občanský zákoník II. § 460 až 880. 
Komentář. 2. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 2178. 
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 Plecitý, V., Vrabec, J., Salač, J., Základy občanského práva. 5. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2010, str. 213. 
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3.3. Nájem a podnájem nebytových prostor    

            

 ObčZ ve svém § 720 stanoví, že nájem a podnájem nebytových prostor 

upravuje zvláštní zákon. Tímto zvláštním předpisem je NájNebyt. Ustanovení 

ObčZ (§ 663 an.) se použijí subsidiárně v případech, kdy NájNebyt neobsahuje 

speciální úpravu.        

 Nebytovým prostorem jsou dle § 1 NájNebyt místnosti nebo soubory 

místností, které jsou dle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než 

k bydlení (např. prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, 

administrativní činnosti, archivy, garáže, skladové prostory, části veřejně 

přístupných prostorů budov), nejsou jimi však příslušenství bytu, prádelny, 

sušárny, kočárky a půdy, dále pak jsou nebytovým prostorem byty, u kterých byl 

udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.     

 Nájem nebytového prostoru vzniká v souladu s § 3 NájNebyt na základě 

písemné nájemní smlouvy, kterou pronajímatel přenechá nájemci nebytový 

prostor za nájemné do užívání. Obsahem nájemní smlouvy musí být předmět a 

účel nájmu, výše nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s 

užíváním nebytového prostoru nebo způsob jejich určení a pokud nejde o 

nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem uzavírá. V případě nájmu 

sjednaného k účelu podnikání, musí smlouva obsahovat údaj o předmětu 

podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru. Nebude-li 

smlouva o nájmu obsahovat některou ze zákonem vyžadovaných náležitostí, 

bude považována za neplatnou a s ohledem na ust. § 40a ObčZ se bude jednat 

o absolutní neplatnost právního úkonu.130      

 Mezi základní povinnosti pronajímatele patří odevzdat nebytový prostor 

nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu a v tomto stavu jej 

udržovat svým nákladem, zabezpečit řádné plnění služeb, jejichž poskytování je 

s užíváním nebytového prostoru spojeno a v neposlední řadě umožnit nájemci 

plný a nerušený výkon práv spojených s nájmem (ust. § 5 odst. 1 NájNebyt). To 

platí, nebylo-li stranami dohodnuto jinak. Nájemci svědčí právo užívat nebytový 
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 Liška, P., Lišková, V., Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. 4., doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2010, str. 18. 
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prostor v rozsahu dohodnutém ve smlouvě. Jeho povinností je platit řádně a 

včas sjednané nájemné, dále musí bez zbytečného odkladu splnit svou 

informační povinnost (tj. oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má 

pronajímatel provést) a umožnit provedení oznámených i jiných oprav, jinak 

bude odpovídat za škodu, která nesplněním informační povinnosti vznikla. 

Nájemce také ponese náklady spojené s běžnou údržbou (§ 6 nařízení vlády č. 

258/1995 Sb.).131 Hodlá-li nájemce změnit v provozovně umístěné v pronajatém 

nebytovém prostoru předmět podnikání a ovlivní-li tato změna podstatným 

způsobem využití nebytových prostor, má povinnost to oznámit pronajímateli a 

vyžádat si jeho předchozí písemný souhlas, nedohodnou-li se strany jinak. (ust. 

§ 5 odst. 4 NájNebyt).         

 Dalším právem nájemce je jeho oprávnění přenechat nebytový prostor 

nebo jeho část do podnájmu pouze na dobu určitou. K tomu však potřebuje 

předchozí písemný souhlas pronajímatele. I zde si strany mohou dohodnout 

něco jiného. Smlouva musí mít písemnou formu. Práva a povinnosti, které 

vyplývají z § 5 NájNebyt, se vztahují i na toho, komu byl nebytový prostor 

přenechán do podnájmu (§ 6 NájNebyt). Zánik podnájemního právního vztahu 

nastává nejpozději se zánikem nájemního právního vztahu.    

 Pokud není výše nájemného či úhrada za podnájem určena závazným 

právním předpisem132, stanoví se dohodou. V současnosti není výše 

nájemného ani úhrada za podnájem upravena žádným právním předpisem, 

proto bude stanovena dohodou účastníků, která musí být dostatečně 

konkrétní.133 Není-li dohodnuto jinak, platí se nájemné spolu s úhradou za 

plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru v měsíčních 

splátkách předem vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce (§ 7 

odst. 2 NájNebyt). NájNebyt obsahuje úpravu nároku nájemce na poměrnou 

slevu z nájemného. Tento nárok má nájemce za podmínky, že může nebytový 

prostor užívat jen omezeně a to z  důvodu, že pronajímatel neplní své 
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 Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné 2. 5., jubilejní aktualizované vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2009, str. 238. 
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 Tímto předpisem byla vyhláška č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, 
která byla zrušena vyhláškou č. 187/1995 Sb. 
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 Liška, P., Lišková, V., Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. 4., doplněné vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2010, str. 35. 
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povinnosti (§ 8 NájNebyt). Tato úprava poměrné slevy z nájemného se použije 

také na podnájem.          

 Od obecné úpravy nájmu (§ 663 až 684 ObčZ) se úprava obsažená 

v NájNebyt liší především pokud jde o skončení nájmu.134 K zániku může dojít 

výpovědí, která je ale na rozdíl od obecné úpravy nájemní smlouvy zákonem 

připuštěna jak u nájmu na dobu určitou, tak u nájmu na dobu neurčitou. 

NájNebyt stanoví, že není-li dohodnuto jinak, může výpověď nájmu sjednaného 

na dobu určitou dát pronajímatel a nájemce jen z důvodů a v případech 

zákonem taxativně stanovených (výpovědní důvody viz § 9 odst. 2 a 3 

NájNebyt). Z § 10 NájNebyt vyplývá, že nájem uzavřený na dobu neurčitou 

může vypovědět pronajímatel i nájemce bez udání důvodu (nedohodly-li se 

strany jinak). Pro obě výpovědi je zákonem stanovena obligatorní písemná 

forma. V případě nájmu sjednaného na dobu určitou končí nájem především 

uplynutím sjednané doby. Dojde-li ke změně vlastnictví budovy, ve které se 

nebytový prostor nachází, není nájemce ani pronajímatel oprávněn z tohoto 

důvodu nájemní smlouvu vypovědět, není-li dohodnuto jinak (§ 11 NájNebyt). 

Výpovědní lhůta, která je ve všech případech (pokud není dohodnuto jinak) tři 

měsíce, počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení 

výpovědi. Dále k zániku nájmu dochází, nebylo-li dohodnuto jinak, zánikem 

předmětu nájmu, smrtí nájemce (pokud dědici po zůstaviteli, který byl 

nájemcem, neoznámí do 30 dnů od smrti nájemce, že pokračují v nájmu) a 

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

 V případě ukončení nájmu je nájemce povinen vrátit nebytový prostor ve 

stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení (pokud nebylo 

dohodnuto jinak).          

            

3.4. Podnikatelský nájem věcí movitých     

            

 Právní úprava tohoto zvláštního druhu nájmu je obsažena v §§ 721 až 

723 ObčZ. Jde o dočasné přenechání movité věci za úplatu v podobě 
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 Holub, M., et al. Občanský zákoník. Komentář 2. svazek § 488-880. 2. aktualizované a doplněné 
vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2003, str. 1133. 
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nájemného.135 Dočasnost je tedy charakteristickým znakem tohoto nájmu.136 

Hlavním posláním právní úpravy tohoto nájemního vztahu je vyhovět potřebám 

subjektů, pro které je z ekonomického hlediska výhodnější mít věc v nájmu než 

ve vlastnictví.137         

 Předmětem nájmu jsou v tomto případě pouze věci movité. 

Pronajímatelem je podnikatel, jehož předmětem podnikání je pronájem 

movitých věcí.138 Tento nájemní právní vztah vzniká na základě uzavřené 

nájemní smlouvy, která nemusí být písemná. Práva a povinnosti, které vznikají 

z tohoto zvláštního druhu nájmu věci, se budou řídit obecnými ustanoveními o 

nájmu věci, krom toho, co je upraveno zvláštními ustanoveními tohoto oddílu.139 

Při určování výše nájemného má před ust. § 671 odst. 1 ObčZ přednost dohoda 

stran, takže není-li výše nájmu určena dohodou, aplikuje se výše zmíněné 

ustanovení.           

 Nájemci, na rozdíl od obecné úpravy nájmu, svědčí právo na poskytnutí 

jiné věci sloužící stejnému účelu. Toto oprávnění má v případě, že pronajatá 

věc má vady, pro něž ji nelze řádně užívat, nebo které takové užívání ztěžují. 

Navíc po dobu, po kterou nemohl věc pro její vady řádně užívat vůbec či za 

ztížených podmínek, má právo na prominutí nájemného nebo na slevu z něj. 

Právo na slevu či prominutí nájemného musí nájemce uplatnit nejpozději do 

konce doby, na kterou byl nájem sjednán.      

 Nájemce neodpovídá za opotřebení věci, pokud ji užíval řádným 

způsobem (§ 722 odst. 1 ObčZ). Zákon nájemci ukládá povinnosti ohlásit 

pronajímateli bez zbytečného odkladu poškození, ztrátu nebo zničení věci. 

Odpovědnost za škodu se bude řídit obecnou úpravou ObčZ (dle § 420 an.). 

Odpovědnost nájemce za škodu není dána v případech, kdy škoda byla 

důsledkem zanedbání pronajímatelovy povinnosti informovat nájemce o 
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zvláštním způsobu užívání předmětu nájmu.      

 Pokud vrátí nájemce věc po uplynutí smluvené nájemní doby, je povinen 

platit nájemné až do okamžiku skutečného odevzdání věci a dále pak též musí 

zaplatit poplatek z prodlení. Platit nájemné a poplatek z prodlení musí nájemce i 

v případě ztráty nebo zničení věci. Tato povinnost trvá až do doby, dokud ztrátu 

nebo zničení pronajímateli neohlásil nebo dokud se o tom pronajímatel jinak 

nedozvěděl.           
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ZÁVĚR           

            

 Cílem této práce byl rozbor institutu a právní úpravy nájemní smlouvy 

tak, jak ji upravuje občanský zákoník, včetně ohlédnutí za historickým vývojem 

tohoto právního úkonu. Ve své práci jsem se zaměřil především na obecnou 

úpravu nájemní smlouvy, ale zhodnotil jsem též některé zvláštní druhy nájmu 

obsažené v občanském zákoníku a zákoně o nájmu a podnájmu nebytových 

prostor. Přestože považuji současnou právní úpravu nájemní smlouvy za 

dostatečně zdařilou a dlouhodobou praxí ověřenou, nevyhnul jsem se při 

zpracování této práce některým problematickým otázkám. Proto by mělo 

v některých oblastech této úpravy dojít ke změnám.     

 Některé z těchto sporných otázek odstraňuje návrh nového občanského 

zákoníku, který mimo jiné sjednocuje současnou roztříštěnou úpravu nájemní 

smlouvy. Měl by tak vedle obecné úpravy nájemní smlouvy zahrnovat též 

úpravu zvláštní, kam ale řadí nájemní vztahy, které jsou nyní upraveny jinými 

právními předpisy. Konkrétně tedy mezi zvláštní druhy nájemního vztahu řadí 

nájem bytu a nájem domu, nájem prostoru sloužícího k podnikání, 

podnikatelský pronájem věcí movitých, nájem dopravního prostředku a 

ubytování (smlouva o přechodném nájmu). Osobně se domnívám, že 

sjednocení úpravy nájemní smlouvy je vhodné, přinejmenším pokud jde o 

nájem a podnájem nebytových prostor. Nový občanský zákoník by měl též 

zahrnovat úpravu institutu pachtu. To je dle mého názoru správným krokem, 

protože samostatná úprava pachtu v současném občanskoprávním kodexu 

chybí. Pacht je v návrhu občanského zákoníku koncipován tak, že 

propachtovatel se zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a 

požívání a pachtýř se zavazuje platit za to pachtovné nebo poskytnout 

poměrnou část výnosu z věci. Dále jsem toho názoru, že tento návrh vhodným 

způsobem řeší otázku nájmů sjednaných na „dlouhou dobu“. Přínosné též jistě 

bude ustanovení umožňující obnovu nájmu bytu a vůbec ustanovení o obnově 

nájmu jako takové, které zjednodušuje pronajímatelův postup v případě, že 

nemá zájem na obnovení nájmu. Nedostatkem však i nadále zůstává, že není 

řešeno postavení nájemce bytu coby právnické osoby. Návrh nového 
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občanského zákoníku se nyní nachází v připomínkovém řízení a do Poslanecké 

sněmovny ČR by mohl být předložen během podzimu tohoto roku. 

 V současné době je Parlamentem ČR projednáván návrh zákona, kterým 

se mění občanský zákoník a zákon č. 102/1992 Sb. Návrh tohoto zákona se 

týká oblasti nájemního bydlení, např. obsazenosti bytu, zrušení kategorie 

služebních bytů či uvolnění režimu zániku nájmu bytu. Asi nejvýznamnější 

změnou, kterou tato novela přináší, je úprava nájemného po deregulaci. Návrh 

této novely byl Senátem Parlamentu ČR projednán dne 16. 3. 2011 a 

s pozměňovacími návrhy byl vrácen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.  

 Začátkem tohoto roku byl skupinou poslanců Poslanecké sněmovně 

předložen k projednání návrh nového zákona o v místě a čase obvyklém 

nájemném z bytu (zákon o nájemném). Návrh je reakcí na právní stav nastalý 

po 1. 1. 2011, kdy pozbyla platnosti první část zákona č. 107/2006, jenž 

umožňovala postupnou deregulaci nájemného v nájemních bytech. Nájemné v 

bytech, na které nedopadá ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 107/2006 Sb., se 

od 1. 1. 2011 řídí dohodou pronajímatele a nájemce (dle § 696 odst. 1 ObčZ a 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách). Návrh tohoto zákona upravuje podmínky 

úpravy nájemného.140 Vláda po projednání návrhu zákona vyslovila s předlohou 

zákona nesouhlas, předloha byla posléze předložena k projednání Poslanecké 

sněmovně v prvním čtení. 

            

            

            

            

          

            

            

            

          

                                                           
140

 MIŠÚR, Peter. Legislativa, pravidelná příloha. Právní rozhledy. 2011. 19. ročník, 4. číslo, str. III až IV. 
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ABSTRAKT          

           

Nájemní smlouva          

            

 Tématem diplomové práce je nájemní smlouva. Téma bylo zvoleno 

s ohledem na svou aktuálnost a také vzhledem k tomu, že nájemní smlouva 

patří k nejčastějším právním úkonům. Hlavním cílem této práce je rozbor 

institutu nájemní smlouvy s poukazem na sporné otázky této úpravy, včetně 

odkazů na judikaturu soudů a poznatků některých autorů. Práce je rozdělena do 

tří kapitol.          

 První kapitola mapuje historický vývoj právní úpravy nájemní smlouvy, 

zejména v římském právu, dále úpravy obsažené ve Všeobecném občanském 

zákoníku z roku 1811 a úpravy zahrnuté v československých občanských 

zákonících z let 1950 a 1964.       

 Druhá kapitola je základem práce samé. V osmi subkapitolách rozebírá 

obecnou úpravu nájemní smlouvy. První podkapitola je věnována právním 

pramenům tohoto institutu, druhá objasňuje pojem nájemní smlouvy. V další 

podkapitole jsou vymezeny  subjekty nájemního vztahu. Následnému rozboru 

vzniku nájmu a podrobnému výčtu práv a povinností subjektů nájmu včetně 

jejich rozboru je věnována čtvrtá, resp. pátá podkapitola. Charakteristika 

nájemného je obsažena v šesté podkapitole. Institut podnájmu je objasněn 

v sedmé podkapitole. Poslední část je zcela zaměřena na jednotlivé způsoby 

skončení nájmu.         

 Třetí kapitola pojednává o zvláštních úpravách nájmu v ObčZ a je 

rozdělena do čtyř podkapitol.  Největší prostor je věnován úpravě nájmu bytu, 

které se věnuje první podkapitola, následují podkapitoly o nájmu obytných 

místností v zařízeních určených k trvalému bydlení, nájmu a podnájmu 

nebytových prostor a podnikatelskému nájmu věcí movitých.   

 Závěr práce je věnován zhodnocení současné právní úpravy, návrhu 

nového občanského zákoníku, zejména jeho pasážím o nájemní smlouvě a 

krátce je zmíněna v současnosti projednávaná novela ObčZ a poslanecký návrh 

zákona o v místě a čase obvyklém nájemném z bytu (zákon o nájemném). 
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 Tato práce je zpracována k právnímu stavu ke dni 3. 4. 2011.  

             

Klíčová slova: nájemní smlouva, nájem, pronajímatel, nájemce, podnájem 
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SUMMARY          

            

Lease contract          

           

 The theme of this thesis is lease contract. The author has chosen this 

subject because it is very current and lease contract is also one of the most 

frequently used legal act. The main goal of the thesis is to analyze the institute 

of lease contract and to highlight some problematic points of this legal 

regulation. The work is supplemented by judicial decisions of Czech courts and 

opinions of some authors. This work consists of three chapters.   

 The Chapter one describes historical development of legislation of lease 

contract, especially in Roman law, legislation contained in General Civil Code of 

1811 and the legislation included in the Czechoslovak Civil Code of 1950 and of 

1964.           

 The Chapter two is the main part of this work. It is subdivided into eight 

parts in which are discussed the general provisions of lease contract. First 

subchapter examines relevant Czech legislation, the second subpart is focused 

on concept of lease contract. The parties of lease contract are described in the 

third part. The characteristic of creation of lease contract contains the fourth 

subchapter and the fifth subpart contains a detailed list of rights and obligations 

of the lessor and the lessee and their subsequent analysis. The sixth part 

concentrates on rent issue. Institute of sublease is investigated in the seventh 

part. The last subchapter is focused on different ways of termination lease 

contract.          

 The third Chapter deals with special types of lease contract which are 

included in current Czech Civil Code. The largest part of this chapter is devoted 

to residential lease, followed by subchapters dealing with lease of residential 

premises, non-residential lease and then commercial lease of movables.   

 Conclusions are drawn in chapter three. This chapter contains evaluation 

of current lease contract legislation, then outlines proposal of new Civil Code, 

especially its passages concerning with the lease contract. There is also 

mentioned currently pending amendment of Czech Civil Code and  bill dealing 
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with rent issue.         

 This work is finished to the 3rd April 2011.     

           

Keywords: lease contract, lease, lessor, lessee, sublease  
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