
Stávající právní úprava nájmu bytu, která v řadě případů vychází z úpravy
komunistické, se jeví jako ne zcela uspokojivá. Z důvodu plynulého přechodu právních
a společenských vztahů k demokratickým principům proběhla na základě § 871 odst. 1
obč. z. transformace práva osobního užívání bytu v právo nájmu bytu na dobu
neurčitou. Přestože byla tato norma vložena do přechodných ustanovení občanského
zákoníku, její důsledky jsou trvalé.
Existence dvou úrovní nájemného - dříve regulovaného, nyní deregulovaného
dle zák. č. 107/2006 Sb., a smluvního - znamená diskriminaci jak v řadách
pronajímatelů, tak nájemců, kteří platí regulované nájemné bez ohledu na svou sociální
situaci.
Projevem nevyhovující právní regulace nájmu bytu je i častá ingerence
Ústavního soudu v této oblasti, který neredukuje svou funkci jen na negativního
zákonodárce. Opakovaně upozorňuje na ústavněprávní nedostatky právní úpravy
nájemného a vyzývá nejen zákonodárce, ale i obecné soudy k řešení. Rozpory v
judikatuře ÚS a obecných soudů však nepřispívají k právní jistotě.
Účinnost českých právních nástrojů je přitom předmětem přezkumu Evropského
soudu pro lidská práva, jehož jurisdikci ČR podléhá. V této souvislosti je nutné
upozornit na rozhodnutí ESLP ve věci Hutten-Czapska, tedy v pilotním případu ve
vztahu k regulaci nájemného v Polsku. ESLP v konečném rozsudku142 velkého senátu
Soudu ze dne 19. 6. 2006 konstatoval porušení čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1
k Úmluvě.143 Z tří podmínek formulovaných ESLP pro přípustnost zásahu veřejné moci
do práva na pokojné užívání majetku, kterými jsou soulad se zákonem, legitimní cíl
v obecném zájmu (např. i regulace v oblasti bydlení) a spravedlivá rovnováha mezi
užitými prostředky a sledovanými cíly (tj. přiměřenost), nebyla právě poslední
naplněna. Polský stát nenalezl nezbytnou spravedlivou rovnováhu mezi obecnými
zájmy společnosti a ochranou vlastnického práva. ESLP uznal, že stávající polská
právní úprava vedla k rozšíření práv vlastníků ve srovnání s předcházejícím
komunistickým režimem, ale přesto se zákonodárce dopustil porušení vlastnického
práva, když nutil vlastníka nemovitosti přistoupit na určenou výši nájemného bez
jakékoli vazby na výši vynakládaných výdajů na údržbu a správu nemovitosti.144
Je zřejmé, že při srovnání české a polské situace nalezneme historické i právní
shody, a proto můžeme důvodně předpokládat, že rozhodnutí ve věci Hutten-Czapska
ovlivní posouzení české stížnosti, kterou podali dne 25. 5. 2005 vlastníci domů s byty
s regulovaným nájemným. Podle českých pronajímatelů stát porušuje Úmluvu tím, že
český právní systém nedovoluje získat nájemné, které by plně krylo náklady prosté
reprodukce nemovitosti a přinášelo přiměřený zisk.
Ztotožňuji se s doporučením Ústavního soudu směrem k českému zákonodárci,
aby reflektoval opatření, která učinil polský zákonodárce v reakci na rozhodnutí ESLP.
Polsko přijalo v roce 2006 zákon, který pronajímatelům umožňuje jednostranným
zvyšováním přiblížit se takové úrovni nájemného, která by stačila k pokrytí nákladů na
údržbu bytu a také zajistila návratnost vloženého kapitálu včetně přiměřeného zisku. Je
třeba se z polské zkušenosti poučit a v oblasti nájemních vztahů vytvořit nový
komplexní právní systém, který již bude osvobozen od reziduí minulého režimu a který
bude založen na nediskriminačním principu.
V souvislosti s aktuální hospodářskou situací lze očekávat, že sektor nájemního
bydlení bude opět nabývat na významu i díky tomu, že nevyžaduje vysokou vstupní
investici a zároveň umožňuje mobilitu pracovní síly. Proto je nanejvýš žádoucí věnovat
tomuto sektoru pozornost, a to nejen co se týká právní úpravy regulace, resp. deregulace
nájemného, ale i nájmu bytu jako takového.
Je především zapotřebí nalézt vyvážený vztah mezi ochranou vlastnického práva
a právem na bydlení, který umožní odstranit sociální napětí mezi pronajímateli a
nájemci. Domnívám se, že by mělo by být umožněno pronajímatelům, kteří se nemohli
svobodně podílet na procesu vzniku nájemního vztahu, tento vztah vzniklý přeměnou
práva osobního užívaní bytu ukončit. To ovšem předpokládá účinné nástroje na poli
státní bytové politiky (příspěvky na bydlení a jiné adresné sociální dávky, podpora
stavebního spoření, apod.). Stát nese zodpovědnost za existenci efektivního systému
sociálního bydlení, nemůže přenášet své sociální úkoly na pronajímatele.
Bude také nutné přehodnotit účelnost institutů majících směřovat k ochraně
nájemce, např. přechodu nájmu bytu, omezené možnosti výpovědi nájmu bytu ze strany
pronajímatele či povinnosti zajišťovat bytové náhrady, neboť kladou nepřiměřené
nároky na pronajímatele při uzavírání nových nájemních smluv a omezují jej v dispozici
s jeho majetkem. Určitá ochrana nájemce coby ekonomicky slabší strany nájemního
vztahu je nepochybně nezbytná a jistě také legitimní, úprava nájmu bytu jako



soukromoprávního institutu však vyžaduje více dispozitivních právních norem.
Pozitivním krokem v tomto směru je připravovaná rekodifikace občanského zákoníku,
která je v současné době v prvotní fázi projednávání v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR.
Podíváme-li se do budoucna, bude zajímavé sledovat nejen očekávaný verdikt
Evropského soudu pro lidská práva ve věci českých pronajímatelů, ale i další vývoj ve
sporech o náhradu škody za protiústavní nečinnost zákonodárce, resp. - jak vyslovil
Ústavní soud ve svém stanovisku Pl.ÚS-st 27/09 - ve sporech o náhradu za nucené
omezení vlastnického práva před českými obecnými soudy.
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