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1 Úvod            

 

Při výběru tématu své diplomové práce jsem byla motivována potřebou 

detailněji se seznámit s problematikou nájemního bydlení, která se dotýká významné 

části naší populace. Podíl nájemních bytů na celkovém bytovém fondu po roce 1989, 

kdy docházelo k transformaci nájemních bytů na byty v osobním vlastnictví, klesá. 

Podle posledních dostupných údajů
1 byla bytová potřeba v České republice v roce 2001 

realizována z 47% vlastnickým sektorem a z  28,6% nájemním sektorem (obecním i 

soukromým). Z tohoto počtu cca jednoho milionu dnes zbývá hrubým odhadem 750 

tisíc nájemních bytů. Nájemní bydlení má však stále důležitou roli, minimálně pro tu 

část populace, která na pořízení vlastního bydlení nedosáhne.   

 Oblast nájmu bytu a právního postavení subjektů nájemního smlouvy je svým 

obsahem velice obsáhlá, proto si vybírám jen určité momenty z tohoto širokého tématu. 

Mým úmyslem je koncentrovat se na hmotněprávní úpravu nájemného, z toho důvodu 

budu diplomovou práci směřovat především k této skutečnosti.   

 Její text bude systematicky členěn od obecných teoretických východisek nájmu 

bytu ke konkrétnějším právním institutům. Zaměřím se na vymezení pojmu bytu, 

jakožto předmětu nájemného vztahu, dále na vznik a zánik nájmu bytu a z  práv a 

povinností subjektů nájemního vztahu zejména na ty, které souvisí s nájemným. 

Nájemnému, jeho výši, resp. zvýšení, placení a zajištění věnuji poslední a nejobšírnější 

kapitolu. Neopomenu ani problematiku regulace, resp. deregulace nájemného, která je 

velmi aktuální už proto, že přesahuje hranice našeho státu a je předmětem přezkumu 

Evropského soudu pro lidská práva.        

 Naopak stranou mé pozornosti ponechám téma společného nájmu bytu a 

podnájmu, jen okrajově se dotknu například přechodu nájmu bytu a bytových náhrad. 

Záměrně se nevěnuji ani družstevnímu bydlení, které je samo o sobě svébytným 

tématem, na nějž se vztahují specifické právní předpisy.   

 Významnou roli v oblasti nájemního bydlení zastává rozsáhlá soudní judikatura, 

která praxi rozvíjí zákonnou i podzákonnou úpravu vztahu pronajímatele a nájemce 

v právní. Ve své práci se zamýšlím o judikaturu opírat, a proto předpokládám i časté 

                                                 
1 Poslední údaje ČSÚ mapující strukturu bytového fondu jsou z roku 2001.  
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citace právních názorů Nejvyššího soudu ČR i Ústavního soudu ČR, obzvláště 

v souvislosti s otázkou ústavní konformity regulace nájemného.    

 Cílem každé diplomové práce by mělo být danou látku co nejlépe uchopit, 

zpracovat, případně doporučit vhodná řešení. I já budu usilovat o tento směr. 

Domnívám se, že pro správné uchopení tématu i pro porozumění současnému právnímu 

stavu je nezbytné též se zabývat historií nájemního bydlení. Proto se pokusím nastínit 

právní vývoj nájmu bytu, a to nejvíce v souvislosti s právní regulací nájemného, která 

nebyla zvláště v posledních dvou dekádách nezajímavá.    

 Na druhé straně je třeba se zamyslet i nad právní úpravou de lege ferenda. 

Diplomovou práci píši k  právnímu stavu k 30. 7. 2009. Neopomíjím ale tři návrhy 

zákonů, jež by - i když jsou v různých fázích legislativního procesu - mohly výrazně 

zasáhnout do úpravy nájmu bytu.       

 Kromě toho, že je nájem bytu významným právním titulem bydlení, má silný 

sociální i politický rozměr, a proto je dlouhodobě tématem mnoha úvah. Nevytyčuji si 

ambici zodpovědět všechny otázky vztahující se k danému tématu, naopak chci spíše 

přispět do této diskuse. 
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2 Historický nástin 

 

Právní úprava nájemních vztahů prošla dlouhým historickým vývojem. V reakci 

na dějinné a společenské události oscilovala od klasického soukromoprávního institutu  

přes existenci takových prvků jako je ochrana nájemce či zvýhodňování určitých skupin 

pronajímatelů až k veřejnoprávnímu pojetí nájmu bytu v podobě osobního užívání bytu 

za reálného socialismu. Zde předkládám důležité historické momenty v tomto vývoji od 

starověkého Říma po nedávnou minulost po listopadu 1989. 

 

 

2.1 Římské právo 
 

Za kolébku evropského právního systému je považována Římská říše, její 

právníci značně kvalitně zpracovali řadu právních institutů, které se staly stabilním 

základem i obdivovaným vzorem moderního práva.   

 Samotný pojem nájmu nebyl v římském právu teoreticky definován, fakticky byl 

obsažen v tehdejších smlouvách, konkrétně v  tzv. locatio – conductio rei  (smlouva 

o pachtu a nájmu) a v jejích dvou modifikacích locatio – conductio irregularis a 

relocatio tacita.         

 Locatio – conductio rei byla smlouva, při které jedna strana (locator) postupuje 

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

užívala (nájem) nebo užívala a požívala (pacht) po určitou dobu za sjednanou úplatu 

peněžitou nebo naturální.2 Můžeme zde tedy nalézt obecné pojmové znaky nájmu: 

přenechání určité věci k užívání, dočasnost a úplatnost.     

 Tato smlouva patřila mezi kontrakty konsensuální, k jejímu vzniku stačila pouze 

shodná vůle stran o typické kauze, tj. o typizovaném účelu smlouvy. Co se týká 

povinností stran, locator měl povinnost převést věc do detence nájemce a zaručit mu, že 

věci nebude zbaven, ani v užívání věci rušen, jinak musel zakročit a zjednat pořádek. 

Nájemce sám přímou ochranu neměl, jeho oprávnění bylo relativní, účinné pouze vůči 

                                                 
2 Kincl J., Urfus V., Skřejpek M. Římské právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 253 
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pronajímateli. Pronajímatel byl také povinen udržovat věc v dobrém stavu a platit daně. 

Vynaložil-li nájemce na věc nějaké užitečné náklady, musel je pronajímatel nahradit. 

 Conductor měl především povinnost platit pevně stanovené nájemné, a to i tehdy 

když věc nemohl užívat pro překážky z jeho strany. Nájemce mohl věc užívat pouze 

smluveným způsobem a mohl ji dát do užívání další osobě (podnájemníkovi), nebylo-li 

to vyloučeno ujednáním.       

 Locatio – conductio rei skončila uplynutím sjednané doby, odstoupením 

pronajímatele v důsledku neplacení nájemného nájemcem a odstoupením nájemce kvůli 

vadám věci, které bránily běžnému užívání. Po skončení nájemní doby byl nájemce 

povinen vrátit věc pronajímateli ve stavu, v jakém ji převzal s přihlédnutím k běžnému 

opotřebení.         

 Římské právo položilo kořeny nájemního vztahu jako vztahu klasicky 

soukromoprávního, vznikajícího volným, jakkoli provedeným souhlasem smluvních 

stran, které si jsou rovny v právech a povinnostech.  

 

 

2.2 Úprava nájmu ve Všeobecném občanském zákoníku 
 

Významným a vysoce ceněným legislativním počinem na našem území byl 

Rakouský obecný občanský zákoník (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) z roku 

1811, který v rakousko-uherském právním řádu zakotvil klasickou soukromoprávní 

úpravu nájemní smlouvy s rovným postavením nájemců i pronajímatelů. O jeho 

důležitosti svědčí i fakt, že byl po vzniku ČSR byl recipován zákonem č. 11/1918 Sb. 

do československého právního řádu a zde platil až do poloviny 20. století.   

 AGBP  neobsahoval žádné zvláštní ustanovení o nájmu bytu. Na tento institut se 

vztahovala obecná ustanovení o nájemní smlouvě v hlavě XXV. zvané „O smlouvách 

nájemních a o smlouvách o dědičný pacht a o dědičný úrok“ (§ 1090 a násl). Nájemní 

smlouva zde tedy byla upravena spolu se smlouvou pachtovní.3  

 Nájemní smlouva mohla mít podobu prosté obligace nebo věcného práva, pokud 

byla zapsána do veřejných knih. Měla povahu smlouvy konsensuální, její účinek 

                                                 
3 Rozdíl je vymezoval §1091 takto: Nájemní smlouva – lze-li pronajaté věci užívati, aniž se dále 
obdělává, pachtovní smlouva – může-li se pronajaté věci užívati jen s vynaložením píle a námahy.  
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nastával okamžikem dohody stran o podstatných náležitostech nájmu, tj. o věci a ceně. 

Pronájemce měl povinnost pronajatou věc na vlastní náklady a v upotřebitelném stavu 

odevzdat nájemci a zároveň jej nesměl rušit ve smluveném užívání věci. Nájemce byl 

oprávněn věc po dohodnutý čas užívat a mohl ji dát do podnájmu, pokud to smlouva 

výslovně nevylučovala.       

 Nájemné se platilo půlročně, byla-li věc pronajata na rok či více let, při kratší 

nájemní době po jejím skončení. Nutno zdůraznit, že ustanovení AGBP o nájemní 

smlouvě měla převážně dispozitivní povahu, strany si mohly ujednat něco jiného. 

Nájemné za byt se tak například mohlo platit měsíčně dopředu. Pokud se věc stala bez 

zavinění nájemce neupotřebitelnou, byl po tuto dobu zbaven povinnosti platit nájemné.

 Po uplynutí nájemní doby byl nájemce povinen vrátit věc ve stavu, v jakém ji 

převzal, event. podle pořízeného soupisu. Nájemce se od této povinnosti nemohl chránit 

námitkou kompenzace, dřívějšího vlastnického práva ani zadržením věci. Nájemce nesl 

odpovědnost za zkázu vrácené věci vyjma náhodného poškození, pronájemce se pak ale 

náhrady škody musel dovolat v roční prekluzivní lhůtě.    

 K zániku nájmu mohlo dojít uplynutím doby, zánikem věci, zcizením věci a 

soudní, resp. mimosoudní výpovědí. Soudní i mimosoudní výpověď byly instituty 

procesního práva, které civilní řád soudní č. 113/1895 ř. z. upravoval  spolu s jinými 

procesními otázkami v šesté části oddílu třetím mezi zvláštními způsoby řízení úpravu 

„Řízení v rozepřích ze smlouvy nájemní nebo pachtovní“. Rozdíl mezi nimi spočíval 

pouze ve formě jejich podání. Aby mimosoudní mohla nabýt účinku výpovědi soudní, 

musela být prokázána listinami, které nevzbuzovaly pochybnosti, a musely být 

zachovány lhůty (§ 565).4        

 Smrtí jedné ze stran smlouva nezanikala. Nájmy bytů však mohou býti zrušeny 

v zákonné lhůtě výpovědní bez zřetele ke smluvené době jak ze strany dědiců 

zemřelého nájemce, rovněž tak pronájemcem.5 

                                                 
4 Křeček, S. 112 let soudních výpovědí v Čechách [cit. 2. 5. 2009]. Dostupný z 
http://www.blisty.cz/2007/3/13/art33305.html 
5 Salač, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – 
Právnická fakulta, 2003, str. 13  
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2.3 První světová válka 
 

První válečný konflikt s sebou přinesl změny i v oblasti nájemních vztahů. 

Zvýšená poptávka po bytech i zvýšené ceny nájemného spolu s inflací měly za 

následek přijetí zvláštních norem, které chránily nájemníky v oblasti nájmu bytu.  

 Základní dopad na právní postavení pronajímatelů mělo nařízení č. 34/1917 Ř.z., 

když rozdělilo domy na tzv. staré a tzv. nové. Pouze starých domů se týkaly předpisy 

válečného bytového hospodářství, jejich majitelé byli tudíž znevýhodněni. Nařízení 

chránilo nájemce před jednostranným zvyšováním nájemného, před výpovědí nájemní 

smlouvy a stanovilo dovolené zvyšování nájemného dohodou.    

 Tato opatření na ochranu nájemce, preferující jednu skupinu pronajímatelů 

oproti druhé a deformující klasickou soukromoprávní úpravu nájmu, byla odůvodnitelná 

specifickou situací a měla po válce pominout. Je dějinnou pozoruhodností, že se těchto 

deformací nájemní vztah doposud neoprostil. 

 

 

2.4 Úprava nájmu za první republiky 
 

Nově vzniklá republika recipovala Rakouský obecný občanský zákoník ve znění 

jeho novel, navíc ale dochází v oblasti ochrany nájemce k různorodým legislativním 

krokům (ve formě zákonů, nařízení, vyhlášek i opatření).    

 Nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti č.83/1918 Sb., o ochraně 

nájemce, založilo nerovnost mezi pronajímateli, resp. v této nerovnosti pokračovalo, 

když se nevztahovalo na domy, jejichž stavební povolení bylo uděleno po 27. 1. 1917. 

Nájemní smlouvu mohl pronajímatel vypovědět jen z důležitých důvodů, zákonem 

demonstrativně uvedených,6 a výpověď byla podmíněna přivolením okresního soudu ve 

formě usnesení.          

 Zákon č. 275/1920 Sb. zachovával rozdělení pronajímatelů do dvou skupin 

s tím, že pronajímatelé nových staveb byli zvýhodněni. Nastalo tak porušení principiální 

                                                 
6 Jeden z výpovědních důvodů byl velmi inspirující pro dnešní dobu - přenechal-li nájemce předmět 
nájmu někomu jinému za vzájemné plnění, které bylo v porovnání k jeho nájemnému nepoměrně vysoké. 
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zásady soukromého práva, a to rovnosti stran.7 Nájemné dle tohoto zákona platilo 

v podobě předválečné, jeho zvýšení o více jak 20% bylo podmíněno svolením tzv. 

nájemního úřadu. Uplatňoval se princip soudního přivolení k výpovědi z nájmu bytu. 

Pravomocné usnesení soudu nahrazovalo platnou výpověď.    

 V  duchu nerovnosti pronajímatelů bylo ve 20. letech přijato dalších 5 zákonů na 

ochranu nájemníků, ale prvotní masivní sociální a právní ochrana nájemníků se 

postupně omezovala, především v závislosti na velikosti bytů a na příjmům nájemníků. 

Zákon č. 66/1936 Sb. měl opět narovnat nájemní vztahy a ochrana nájemníků měla 

zcela zaniknout.  

 

 

2.5 Právní úprava v letech 1938 až 1948 
 

Německá okupace násilně přetrhla proces postupného navracení nájmu bytu ke 

klasickému soukromoprávnímu pojetí.8 Dosavadní ochrana nájemníků byla za 

protektorátu prodlužována vládními nařízeními a dále trvalo zvýhodňování majitelů 

nových domů  (z  působnosti úpravy byly vyjmuty nájemní předměty, jimž bylo 

stavební povolení vydáno až po 1. červenci 1941). Židovský majetek včetně domů a 

bytů byl arizován.         

 Konec války pak znamenal anulaci okupačních norem a  návrat k předválečnému 

právnímu stavu i v oblasti bytové. Únor 1948, kdy se moci ve státě chopila KSČ, přinesl 

společenské i právní změny v duchu komunistických idejí. O třídní princip se opíral 

zákon č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty, který amnestoval jednání z období od 20. 

února, a tak právně narovnal případné protiprávní jednání z období převratu.   

 Zákon svěřil rozsáhlou pravomoc v bytových věcech národním výborům, ty 

mohou prohlásit za zrušené nájemní smlouvy a vystěhovat z bytů osoby, které byly 

shledány za státně nespolehlivé, což v praxi znamenalo osoby režimu nepohodlné. Byty 

se tak de facto i de iure vyjímají z oblasti soukromého práva a dominantní roli zde 

                                                 
7 Základní zásadou soukromého práva je zásada rovnosti účastníků, která je výrazem nejen rovnosti 
občanské, ale in concreto především ekonomických tržních vztahů. – viz Knappová M., Švestka J., 
Dvořák J. a kol. Občanské právo hmotné. I. Díl. 4. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2005, Str. 47 
8 Salač, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – 
Právnická fakulta, 2003, str.30 
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zaujímá veřejné právo v podobě správních orgánů – místních národních výborů.9 

Politická angažovanost národních výborů v bytovém právu trvá dalších čtyřicet let. 

 

 

2.6 Úprava nájmu v občanském zákoníku z roku 1950 
 

Tzv. střední občanský zákoník č. 141/1950 Sb. představoval jasný posun od  

klasického soukromoprávního přístupu k občanskému právu. Úprava nájmu, obsažená 

v části čtvrté, hlavě dvacáté (§ 387 a násl.), byla pouze rámcová a ponechávala prostor 

pro dodatečnou úpravu speciálními zákony veřejnoprávního rázu. Formálně zachovaný 

klasický institut tak mohl být naplňován třídním obsahem.   

 Občanský zákoník již nerozlišoval mezi smlouvou nájemní a pachtovní (viz 

AGBG), jmenoval pouze smlouvu nájemní, tedy smlouvu, jíž pronajímatel přenechává 

za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně užíval anebo z ní bral užitky.  

 Mezi základní povinnosti pronajímatele patřilo odevzdání pronajaté věci 

nájemci, a to ve stavu způsobilém ke smluvenému, resp. obvyklému užívání a udržování 

ji v tomto stavu svým nákladem. Nájemce byl oprávněn užívat najatou věc podle 

smlouvy, nést drobné opravy a běžné náklady s užíváním spojené. Dále měl nájemce 

ohlašovací povinnost ohledně oprav, jež měl provést pronajímatel, při jejím nesplnění 

odpovídal nájemce za škodu. Nájemce byl rovněž oprávněn dát pronajatou věc 

do podnájmu, nestanovila-li smlouva jinak.     

 Nájemné bylo placeno měsíčně dopředu, nebylo-li sjednáno či zvláštními 

předpisy stanoveno jinak. Pokud nezaviněné mimořádné události či vady bránily 

smluvenému užívání, byl nájemce zproštěn povinnosti platit nájemné; pokud mohla být 

věc užívána omezeně, měl nájemce nárok na poměrnou slevu z nájemného.  

 Nájemní smlouva na dobu určitou končila uplynutím smluvené doby, solidnímu 

nájemci bylo přiznáno právo na přednostní uzavření nové nájemní smlouvy (ledaže se 

novým nájemcem měla stát osoba pronajímateli blízká nebo socialistická právnická 

osoba). U nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou bylo ke zrušení smlouvy třeba 

výpovědi, při zničení najaté věci smlouva zanikala.  

                                                 
9 Tamtéž, str. 37 
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Nájemce mohl od smlouvy odstoupit, byla-li věc odevzdána ve stavu 

nezpůsobilém ke smluvenému užívání nebo se stala neupotřebitelnou. Druhá strana 

mohla od smlouvy odstoupit, užíval-li nájemce věc takovým způsobem, že na ni mohla 

vzniknout značná škoda, nebo nezaplatil-li dlužné nájemné ani do splatnosti dalšího 

nájemného.          

 Po skončení nájmu byl nájemce povinen vrátit věc ve stavu, v jakém ji převzal 

s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Odpovídal za poškození věci, vyjma náhody. 

Náhrady škody se pak pronajímatel mohl domáhat v prekluzivní lhůtě šesti měsíců 

od vrácení věci.10        

 Občanskému zákoníku korespondoval tzv. střední občanský soudní řád, zák.              

č. 142/1950 Sb., který v hlavě deváté zvané „Věci nájemní“ rozlišoval nájmy 

nechráněné a chráněné. Kogentní ustanovení o chráněných nájmech (§ 382 a násl.) se 

vztahovala na nájem bytu a představovala tak zvláštní úpravu této oblasti. Do 

procesního předpisu byla navíc zahrnuta i úprava hmotněprávní (např. § 393 o smrti 

nájemce).  

 

 

2.7 Období 50. a 60. let 
 

V průběhu 50. a 60. let docházelo k masivnímu převádění soukromých domů do 

vlastnictví státu, zejména na základě vládního nařízení č. 15/1959 Sb. a zákona č. 

71/1959 Sb. Právní postavení pronajímatele se posiluje, protože dominantním 

vlastníkem domů - a tedy i dominantním pronajímatelem - se stává stát. Právní řád 

absorbuje utopickou myšlenku, že bydlení má být dostupným a bezplatným každému 

občanovi.            

 Mezi zákony, které prováděly občanský zákoník, patřil zákon č. 67/1956 Sb., o 

hospodaření s byty, který stejně jako v roce 1948 svěřoval prioritní pravomoc národním 

výborům. Nájemní poměr mezi vlastníkem domu a osobou, která byla vybrána ze 

seznamu uchazečů o byt a které byl byt přidělen, vznikal rozhodnutím místních 

národních výborů.          

                                                 
10 Kočí, R. Nástin vývoje právní úpravy nájmu [cit. 15.6.2009]. Dostupné z 
http://obcanskepravo.juristic.cz/93304/clanek/obcan7 
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 Národní výbory také mohly z důvodu obecného zájmu vydat příkaz k vyklizení 

bytu, jehož vykonatelnost byla podmíněna potvrzením okresního soudu.   

 V §75 bylo vymezení pojmu byt, které je v podstatě shodné s nynějším: „Bytem 

se rozumí jednotlivá místnost nebo soubor místností, které jsou dle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou sloužit tomuto účelu jako samostatné 

bytové jednotky.“ 11  

 

 

2.8 Úprava nájmu v občanském zákoníku z roku 1964 
 

Zákon č. 40/1964 pokračoval v trendu vkládání veřejnoprávních prvků do 

nájemního vztahu. Občanské právo, příznačné autonomií vůle účastníků projevující se 

především v uzavírání smluv, ztratilo v totalitním systému svůj tradiční charakter 

soukromoprávní disciplíny a změnilo se v nástroj státní intervence.    

 Nájem bytu byl upraven zejména v rámci nového institutu osobního užívání 

bytu. Osobní užívání bylo upraveno ve třetí části občanského zákoníku a rozděleno do 

čtyř hlav: osobní užívání bytů (§ 152 až 189); osobní užívání jiných obytných místností 

(§ 190 až 195); osobní užívání místností nesloužících k bydlení (§ 196 až 197); osobní 

užívání pozemků (§ 198 až 221). Právní úprava byla dále rozvedena zákonem č. 

41/1964 Sb., o hospodaření s byty, a řadou vyhlášek.      

 Institut osobního užívání bytu nahradil - až na nepatrné výjimky (např. smlouva 

o přenechání bytu v rodinném domě) - klasický pojem nájemní smlouvy a stal se 

veřejnoprávním instrumentem direktivního hospodaření v bytové oblasti. Jednalo se o 

hybridní právní vztah, který v sobě spojoval prvky závazkového vztahu s věcně 

právními (obsahem zahrnoval většinu vlastnických oprávnění, přechod práv na právní 

nástupce, aj.) i prvky soukromoprávní s veřejnoprávními.    

 Užívací právo vznikalo na základě složené právní skutečnosti, kterou tvořilo 

jednak správní rozhodnutí o přidělení bytu vydané místním národním výborem na 

základě zák. č. 41/1964 Sb. a jednak občanskoprávní dohoda o odevzdání a převzetí 

                                                 
11 Salač, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – 
Právnická fakulta, 2003, str. 32 
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bytu podle § 155 občanského zákoníku.12 Dohoda, ať už písemná, ústní či konkludentní, 

uzavřená bez tohoto rozhodnutí byla pro rozpor s dobrými mravy neplatná. O osobě 

oprávněné k užívání bytu tak bylo rozhodováno bez ohledu na vůli jeho vlastníka.

 Obsahem pojmu osobního užívání bytu bylo přenechání bytu občanům 

do osobního užívání bez určení doby užívání, a to za úhradu, nestanovil-li právní 

předpis jinak. Byty byly do osobního užívání přenechávány občanům státními, 

družstevními a dalšími socialistickými organizacemi.13    

 S právem užívat byt byla sloučeno právo užívat společné prostory, zařízení 

domu a služby, jejichž poskytování bylo s užíváním bytu spojeno. Organizace pak byla 

povinna zajistit uživateli plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. 

Uživatel byl povinen platit měsíční úhradu za užívání bytu a za služby, její výše byla 

buď dohodnuta, nebo ji stanovil národní výbor. Uživatel hradil drobné opravy (dle 

vyhlášky č. 45/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu), 

opravy většího rozsahu byl uživatel povinen bezodkladně nahlásit a povinnost odstranit 

je nesla organizace. Odstranil-li vady sám, mohl v šestiměsíční prekluzivní lhůtě 

požadovat po organizaci náhradu nákladů s tím spojených.    

 Právo užívat byt zanikalo písemným oznámením uživatele nebo písemnou 

dohodou mezi organizací a uživatelem. Soukromý pronajímatel nebyl oprávněn k 

jednostranné výpovědi. Ve čtyřech vyjmenovaných případech mohl na návrh organizace 

zrušit toto právo soud a samozřejmě jako v předešlé úpravě také národní výbor. Pro 

svou dobu specifický byl zánik užívacího práva podle zákonného opatření 

předsednictva Federálního shromáždění č. 15/1970 Sb., o zániku práva osobního 

užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území ČSSR. 

 Dále bylo například upraveno společné užívání bytu, resp. společné užívání 

manžely a přechod osobního užívání, který se podobal právům při dědění vlastnictví. 

Institut osobního užívání bytu tak zakládal dlouhodobý právní vztah, který se stal 

jakýmsi quasivlastnictvím.14  

 

                                                 
12 Šimáčková, K. Protiústavnost stávající občanskoprávní úpravy chráněného nájmu bytů [cit. 20.5.2009]. 
Dostupný z http://www.simackova.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=34 
13 Byty byly děleny na: státní ovládané národními výbory, družstevní ovládané stavebními bytovými 
družstvy a podnikové náležící národ. podnikům, ministerstvům. Jen málo jich bylo v soukromém 
vlastnictví. 
14 Vlastnické právo pronajímatelů se přitom svým obsahem blížilo vlastnictví tzv. holému (nuda 
proprietas), protože atributy jeho výkonu náležely jiným osobám. 
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2.9 Období po roce 1989 
 

Právní úprava obsažená v občanském zákoníku z roku 1964 vydržela 

s nepatrnými změnami až do přelomového roku 1989, který znamenal návrat k 

demokratickému systému a k principům občanské společnosti. To doprovázelo úsilí 

o narovnání právních vztahů a o jejich přizpůsobování principům právního státu a tržní 

ekonomiky.         

 Zásadním ústavním zákonem č. 100/1990 Sb. byla odstraněna dosavadní 

diferenciace vlastnictví na státní, družstevní a osobní. A obnoveno jednotné vlastnictví 

se stejným obsahem a ochranou. Prvním zákonem, kterým došlo k částečné 

transformaci zvláštních užívacích práv, byl zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu 

nebytových prostor.          

 Nezbytnou komplexní novelizaci občanského zákoníku provedl až zákon č. 

509/1991 Sb., tzv. velká novelizace občanského zákoníku, která znamenala návrat 

k nájemní smlouvě se zvláštními ustanoveními o nájmu bytu.15 S účinností této novely 

od 1. 1. 1992 se právo osobního užívání bytů změnilo na nájem bytu na dobu neurčitou, 

osobní užívání jiných obytných místností a na nájem obytných místností v zařízeních 

určených k trvalému bydlení. 16        

 Obsah nové právní úpravy však v řadě případů vychází z úpravy osobního 

užívání bytu. Mezi tyto přežitky osobního užívání patří instituty sloužící ochraně 

nájemce, kupříkladu přechod nájmu bytu, omezená možnost výpovědi nájmu bytu ze 

strany pronajímatele a jeho povinnost zajišťovat bytovou náhradu. V této souvislosti se 

hovoří o tom, že transformace nájemního vztahu v klasický soukromoprávní institut 

byla nedokonalá a nájem si zachoval rysy právního vztahu předešlého. Existující právní 

vztahy osobního užívaní byly přeměněny na vztahy nájemní, ale současně jaksi 

zakonzervovány, protože pronajímatelé nebyli oprávněni nájem z dob administrativních 

zásahů jednostranně ukončit. Nově zakotvená smluvní autonomie se uplatňovala pouze 

pro nájmy nové, přitom stereotypy vlastní socialistickému občanskému právu zůstaly 

zachovány.           

                                                 
15 Salač, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – 
Právnická fakulta, 2003, str. 39 
16 Touto přeměnou právních vztahů, konkrétně ústavností transformačního § 871, se zabýval Ústavní soud 
v nálezu Pl.ÚS 37/93 – viz bod 4.3.2 
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 Tento neúplný stav je dán mimo jiné tím, že tzv. velká novela občanského 

zákoníku byla přijata jen jako prozatímní řešení před očekávanou celkovou rekodifikací 

občanského práva. Jelikož nový kodex zatím nebyl přijat, toto provizorium - ačkoli byla  

oblast nájemních vztahů novelizována zák. č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování 

nájemného z bytu - trvá.         

 Na závěr je nutno zmínit, že v oblasti bytové došlo vedle tohoto vzkříšení 

institutu nájemní smlouvy i k dalším podstatným změnám, zákon č. 72/1994 Sb., o 

vlastnictví bytů, vytvořil právní rámec nezbytný pro prodej bytů a nebytových prostor a 

položil základy budoucího trhu s byty. Toto transformační období je charakterizováno 

restitucí (podle zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích) a také privatizací 

bytového fondu, který stát převedl na obce (zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých 

věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí). Byty a bytové domy se tak staly 

majetkovým základem samospráv i soukromých osob. 
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3 Obecná východiska nájmu bytu  

 

3.1 Právo na bydlení 
 

Právo na bydlení - přestože není v českém právním řádu explicitně vyjádřeno - 

bezpochyby patří mezi základní lidská práva, která jsou jako taková považována za 

práva přirozená, nezrušitelná, nepromlčitelná a nezcizitelná. Jeho specifičnost spočívá 

v úzké spojitosti s ekonomickou a sociální sférou jednotlivce i státu a tomu odpovídá 

jeho řazení v katalogu základních práv a svobod do práv sociálních.   

 Právo na bydlení je charakterizováno jako právo nenárokové a nevymahatelné; 

neznamená tedy, že má každý občan nárok obdržet od státu bydlení zdarma. To je 

v tržním bytovém hospodářství nemyslitelné. Právu na bydlení neodpovídá povinnost 

státu stavět byty pro všechny občany. Role státu je jiná, spočívá zejména v zajišťování 

dostupnosti bydlení, tedy ve vytváření takových legislativních, resp. ekonomických 

podmínek, aby měl občan díky svému aktivnímu přístupu možnost nalézt byt přiměřené 

úrovně.17          

 Právo bydlení je realizováno v rámci nájemního vztahu k bytu, ale i na základě 

dalších právních titulů jako je právo podnájemní, vlastnické nebo či oprávnění z 

věcného břemene. 

 

 

3.1.1 Mezinárodní základ práva na bydlení 
 

Právo na bydlení je jako jedno ze základních lidských práv zakotveno v celé 

řadě mezinárodních dokumentů, kterými je Česká republika podle čl. 1 odst. 2 a 

především podle čl. 10 Ústavy bezprostředně vázána.18 Mezi nimi zaujímá zásadní 

                                                 
17 Právo na bydlení je také chápáno jako na zvláštní zákonný (a dočasný) právní vztah užívání bytu mezi 
pronajímatelem a dosavadním nájemcem po skončení nájemního poměru do zajištění odpovídající bytové 
náhrady, který zakládá § 714 občanského zákoníku. - viz Chalupa L., Dvořáková J., Chandrycká V., 
Meritum, Téma byty a právo, Aspi, a.s., 2007, str. 108  
18 Čl. 10 LZPS zní: Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je 
Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než 
zákon, použije se mezinárodní smlouva. 
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postavení Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) z roku 1966, který 

v čl. 11 deklaruje právo na přiměřené bydlení: státy uznávají právo každého na 

přiměřenou životní úroveň pro sebe i svou rodinu, včetně přiměřené výživy, ošacení a 

bydlení a na trvalé zlepšování životních podmínek. Článek 11 je třeba vykládat se 

zřetelem k čl. 2 odst. 2, který stanoví, že formulovaná práva se budou uskutečňovat bez 

jakéhokoli rozlišování  podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka,  náboženství, 

politického nebo jiného smýšlení, národnostního a sociálního původu, majetku, rodu 

nebo jiného postavení.       

 Výborem OSN pro lidská práva byly formulovány jednotlivé aspekty práva na 

přiměřené bydlení: 

1. právní jistota vlastnictví (držby) – zahrnuje i opatření proti nucenému opuštění 

majetku,  

2. dostupnost služeb, potřebných materiálů a infrastruktury – zahrnuje přístup 

k pitné vodě, kanalizaci, energii, vytápění a osvětlení,  

3. cenová dostupnost bydlení – a to taková úroveň cen bydlení, aby zaručila 

naplnění základních potřeb, včetně možnosti získat sociální podporu 

v případech, kdy je toto naplnění vlastními silami nedostupné, 

4. obyvatelnost a zdravotní vhodnost bydlení – zahrnuje ochranu před chladem, 

vlhkem, větrem, jakož i zdravotní nezávadnost bydlení,  

5. dostupnost bydlení zejména pro ohrožené a znevýhodněné osoby - tj. seniory, 

děti, zdravotně postižené osoby, oběti přírodních a jiných katastrof,  

6. vhodné umístění – tedy dostupnost pracovních míst, zdravotních zařízení, škol  

7. kulturně přiměřené bydlení - definované jako bydlení, které umožňuje vyjádřit 

kulturní identitu obyvatel a jejich specifika.19       

 Podstatným dokumentem, který také deklaruje právo na bydlení, je Evropská 

sociální charta Rady Evropy z roku 1961. V části I.  uvádí, že smluvní strany přijímají 

jako cíl své politiky, kterou budou provádět pomocí všech vhodných prostředků, jak na 

národní tak na mezinárodní úrovni, dosažení podmínek, za kterých bude účinně 

naplňováno 31 práv a principů, mezi nimi i právo každého na bydlení. Článek 31 

obsahuje klauzuli, podle které se státy zavazují, že přijmou opatření s cílem podporovat 
                                                 
19 Právo na bydlení v mezinárodním kontextu [Odkazováno 19. 6. 2009]. Dostupný z 
http://old.mmr.cz/index.php?show=001026046000037002 
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dostupnost bydlení přiměřené úrovně, předcházet a omezovat bezdomovství s cílem 

jeho postupného odstranění a taková opatření, která zajistí cenovou dostupnost bydlení 

pro ty, kteří nemají odpovídající prostředky.20    

 V neposlední řadě je třeba jmenovat Všeobecnou deklaraci lidských práv 

(Universal Declaration on Human Rights) přijatou Valným shromážděním OSN roku 

1948, na jejíž důležitosti neubírá fakt, že se nejedná o akt právně závazný. Ta ve svém 

článku 25 uvádí, že každý má právo na životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu 

svému i své rodiny, včetně výživy, ošacení, bydlení, lékařské péče a nezbytných 

sociálních služeb.        

 Tématu bydlení se okrajově věnují i další mezinárodní úmluvy, které jsou 

primárně zaměřeny na jiná témata, tak například podle čl. 16 Úmluvy o právech dítěte 

(Convention on the Rights of the Child) z roku 1989 dítě nesmí být vystaveno 

svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny a domova. 

 

 

3.1.2 Ústavní základ práva na bydlení 
 

Na rozdíl od některých států, v jejichž ústavách bývá právo na bydlení přímo 

zahrnuto (např. Portugalsko, Belgie či Rakousko), v českém právním řádu není 

výslovně zakotveno ani na ústavní úrovni, ani v jiných nižších právních normách. To 

ovšem neznamená, že by právo na bydlení nemělo charakter ústavně chráněného práva. 

O ústavněprávní relevanci se zmiňuje i Ústavní soud. A jak vyslovil v nálezu Pl. ÚS 

36/01, publikovaném pod č. 403/2002 Sb., rozsah pojmu ústavního pořádku nelze 

vyložit toliko s ohledem na ustanovení § 112 odst. 1 Ústavy, nýbrž i vzhledem k 

ustanovení čl. 1 odst. 2 Ústavy a do jeho rámce zahrnout i ratifikované a vyhlášené 

mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách.21  

                                                 
20 Salač, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – 
Právnická fakulta, 2003, str. 5 
21 Je pravdou, že Listina, coby ústavní zákon, neuvedla mezi vyhlášenými sociálními právy výslovně 
právo na ochranu přiměřené životní úrovně, včetně bydlení. Tato okolnost však nikterak nediskvalifikuje 
ústavní relevanci tohoto práva zakotveného ve výše uvedených mezinárodních smlouvách…Z uvedeného 
principu plyne, že neuvedení určitého práva v Listině nesmí být vykládáno jako omezení tohoto práva 
zaručeného jednotlivci podle mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, přičemž 
má jednotlivec zaručeno příznivější zacházení (v tomto případě podle mezinárodní smlouvy). - viz nález 
sp. zn. Pl. ÚS 3/2000 vyhlášený pod č. 231/2000 Sb. 
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 Listina základních lidských práv a svobod zaručuje některá s bydlením 

bezprostředně související základní práva a právo na bydlení je tak v tomto ústavním 

dokumentu obsaženo v rozmělněné podobě. Významný je čl. 11 LZPS, který zaručuje 

rovné vlastnické právo s jednotným obsahem a ochranou, zakazuje zneužití vlastnictví a 

stanovuje podmínky vyvlastnění.        

 V čl. 7 formuluje LZPS obecnou nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Právo 

na nedotknutelnost je dále specifikováno článkem 12 LZPS, podle kterého je obydlí 

nedotknutelné a nelze do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. 

Nedotknutelnost obydlí není právem neomezitelným, ale omezit jej je možno jen ze 

zákonem dovoleného důvodu. Zákonné výjimky z čl. 12 LZPS jsou domovní prohlídka, 

písemně přikázaná soudcem pro účely trestního řízení, a jiné zákonem dovolené zásahy 

nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých 

anebo odvrácení závažného ohrožení bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno 

pro provozování hospodářské činnosti, rovněž je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné 

správy.         

 Nedotknutelnost obydlí se vztahuje na všechny osoby, které jej oprávněně 

užívají a působí proti každému, kdo nemá právo obydlí užívat, tzn. i proti vlastníkovi. 

Ochrana je tedy poskytována i řádnému nájemci bytu vůči neoprávněným zásahům 

vlastníka. Pojem obydlí Listina definuje, a tak je jeho výklad prováděn na základě 

trestního zákona a příslušné judikatury. V § 238 trestního zákona, který formuluje 

trestní čin porušování domovní svobody, je použit pojem „dům nebo byt“. Tento pojem 

je vykládán extenzivně, zahrnuje všechny prostory, které uživatel užívá k bydlení. 

Chráněny jsou bytové prostory, příslušenství jako sklep, koupelna, půda, ale také 

hotelový pokoj. 22        

 Ochrana všech Listinou zaručených práv je pak podtržena čl. 36 LZPS, dle 

kterého se každý může domáhat ochrany svých práv u nezávislého soudu a ve 

stanovených případech i u jiného orgánu. 

                                                 
22 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 2. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2006, str. 666 
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3.2 Prameny práva 
 

Necháme-li stranou ústavní a mezinárodní formy práva, o kterých jsme se 

zmínili výše, je primárním pilířem české hmotněprávní úpravy nájmu bytu zákon          

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl 

nesčetněkrát novelizován (např. velká novela č. 509/1991 Sb., jež přinesla po letech 

návrat k nájemní smlouvě, či zákon č. 267/1994 Sb., který zavedl obligatorní písemnou 

formu nájemní smlouvy) a i když se velmi dlouho připravuje rekodifikace občanského 

práva, zůstává zákon č. 40/1964 Sb. základním pramenem práva.    

 Právní úprava je obsažena v hlavě sedmé nazvané Nájemní smlouva, v části 

osmé, která zahrnuje závazkové právo; konkrétně v § 663 a násl. Jednak zde nalezneme 

obecnou úpravu nájmu (§ 663 až § 684) a druhak ve čtvrtém oddílu i zvláštní úpravu 

nájmu bytu (§ 685 až § 716). Zvláštnost této úpravy je dána předmětem nájmu – 

bytem.23 

Čtvrtý oddíl s označením Zvláštní ustanovení o nájmu bytu se člení do několika 

tématických celků: 

a) Úprava nájemní smlouvy (§ 685 až § 686a), 

b) Práva a povinnosti z nájmu bytu (§ 687 až §695), 

c) Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu (§ 696 až § 699), 

d) Společný nájem bytu (§ 700 až 702), 

e) Společný nájem bytu manžely (§ 703 až § 705), 

f) Vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství (§ 705a), 

g) Přechod nájmu bytu (§ 706 až § 709), 

h) Zánik nájmu bytu zahrnující i bytové náhrady (§ 710 až § 714),  

i) Úprava práv nájemců při vzájemné výměně bytu (§ 715 až § 716). 

Tato zvláštní ustanovení o nájmu bytu jsou v poměru speciality (lex specialis) k obecné 

úpravě. Obecná ustanovení mohou být tedy na nájemní vztahy k bytu aplikována jen v 

                                                 
23 Zvláštní úprava nájmu bytu se vztahuje na byt jako celek. V případě, že pronajímatel pronajímá pouze 
část bytu, jde o nájem podle obecné úpravy nájmu. - Srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, 
M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1 vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1786 
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případě, že zvláštní norma nestanoví jinak,24 nebo není-li obecná aplikace výslovně 

vyloučena.25 Povahu lex specialis k obecné úpravě mají i další ustanovení v hlavě 

sedmé, např. podnájem bytu, či nájmem obytných místností v zařízení určených 

k trvalému bydlení.        

 K nájmu bytu musíme vztáhnout i další normy obsažené v tomto zákoníků, tak 

například v § 3 (základní interpretační pravidlo, podle kterého výkon práv a povinností 

nesmí být v rozporu s dobrými mravy), § 118 vymezující předmět občanskoprávních 

vztahů, ustanovení upravující způsobilost fyzických a právnických osob nebo 

ustanovení o spotřebitelských smlouvách (§ 52 a násl.).   

 Občanský zákoník neobsahuje vyčerpávající právní úpravu nájmu bytu potažmo 

nájmu obecného, regulaci různých skutečností najdeme v celé řadě dalších právních 

předpisů různé právní síly od zákonů, nařízení vlády k vyhláškám i sdělením 

ministerstev. Zde předkládám stručný přehled: 

- zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, 

- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

- zákon ČNR č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související 

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

občanský zákoník 

- zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 

k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a  

doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), 

- nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení 

a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku,  

- nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, 

- vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených 

v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s těmito byty, 

- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích  na výstavbu,  

                                                 
24 Použitelný je např. obecný § 682: Skončí-li  nájem,  je  nájemce  povinen  vrátit pronajatou věc ve 
stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci; nebyl-li způsob užívání výslovně  smluven,  ve  
stavu,  v  jakém  ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 
25 § 686a odst. 6 obč. z. zní : Na nájem bytu nelze použít ustanovení o prodloužení nájmu (§ 676 odst. 2). 
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- nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje 

bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, 

- zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,  

- zákon č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném 

zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník,  

- sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb. o roztřídění obcí do 

velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí 

seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové 

plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové 

plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při 

vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt. 

Tento výčet nepochybně není úplný. V souvislosti s ochranou práv vyplývajících 

z nájemních vztahů zmiňme občanský soudní řád (zák. č. 99/1963 Sb.), trestní řád (zák. 

č. 141/1961 Sb.) a trestní zákon ( zák. č. 140/1961 Sb.), který v § 238 zakotvuje 

ochranu domovní svobodu a v § 249a právo k domu, bytu nebo nebytovému prostoru.  

Na konec je nutno dodat, že v oblasti právní regulace nájemních vztahů zaujímá 

výraznou pozici i Ústavní soud, zejména vystupuje-li jako negativní zákonodárce. 

Ústavní soud jako soudní orgán ochrany ústavnosti ruší zákony pro jejich rozpor 

s ústavním pořádkem, resp. jiné právní předpisy pro rozpor s ústavním pořádkem nebo 

zákonem. Tato rozhodnutí jsou závazná pro všechny orgány a osoby. Takto soud 

kupříkladu zrušil vyhlášku Ministerstva financí ČR č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu 

a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, i právní předpisy, které ji následovaly 

(viz bod 5.1.). Právní názory judikované Ústavní soudem a Nejvyšším soudem jsou 

rovněž vodítkem k interpretaci právních norem.  
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3.3 Byt – vymezení pojmu  
 

Předmětem nájmu bytu je individuálně určený byt. Občanský zákoník              

v § 118 odst. 2 výslovně řadí byt mezi  samostatné předměty občanskoprávních vztahů, 

(byt tedy není věcí, právem ani jinou majetkovou hodnotou), ale obecnou legální 

definici tohoto pojmu neuvádí tento ani jiný platný právní předpis.26 Pojem byt je tak 

vymezen jen jednotlivými zvláštními právními předpisy, především stavebně 

technickými, a to pouze pro okruh jejich specifické působnosti. 

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích 

na výstavbu, v ustanovení § 3 písm. h) byt definuje jako soubor místností, popřípadě 

jednotlivou obytnou místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním 

a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny. 

Obytnou místností je přitom dle § 3 písm. i) ta část bytu (zejména obývací pokoj, 

ložnice, jídelna), která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena 

k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2, pokud tvoří byt jediná 

obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2.  

V rovině práva soukromého definuje byt zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 

bytů, v § 2 písm. b) jako místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k bydlení. Tato definice odvozená od kolaudačního 

rozhodnutí, ke které můžeme dojít i argumentem a contrario k § 1 písm. a) zákona č. 

116/1990 Sb., je poměrně vágní a dává tak rozsáhlý prostor právu veřejnému.27  

Při absenci legální definice bytu zaujímá významné místo judikatura. Nejvyšší 

soud v rozsudku sp. zn. Cdon 1010/97 konstatoval, že pojmovým znakem bytu jako 

předmětu občanskoprávních vztahů ve smyslu § 118 odst. 2 obč. z. je účelové určení 

místností, které tvoří byt, k trvalému bydlení dané pravomocným kolaudačním 

rozhodnutím stavebního úřadu. Existence uvedeného rozhodnutí je předpokladem toho, 

aby určité místnosti mohly být předmětem občanskoprávních vztahů. A dále v rozsudku 

sp. zn. 22 Cdo 1455/2008 uvedl, že bytem ve smyslu občanského práva je místnost nebo 

                                                 
26 Dříve byla definice bytu stanovena přímo § 41 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty: Bytem se 
rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a 
mohou k tomuto svému účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky.  
27 Salač, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – 
Právnická fakulta, 2003, str. 139 
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soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a 

mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky (tedy bytem není více 

místností v domě, které nejsou propojeny fyzicky, ale jen osobou uživatele).  

Shrneme-li výše uvedené, pro vymezení pojmu byt ve smyslu § 685 a násl. obč. 

z. je určující - jak potvrzovala i soudní judikatura - kolaudační stav, nikoliv faktický 

způsob jejich užívání nebo vůle účastníků nájemní smlouvy. Soudy dovodily, že pokud 

nájemník obývá soubor místností, které nejsou kolaudačním rozhodnutím k bydlení 

určeny, nájemní smlouva je neplatná. Přikláním se však k názoru, že takový nedostatek 

vlastností bytu nečiní smlouvu neplatnou, předmět nájmu je pouze nezpůsobilý k užití 

ve smyslu § 687.28 Bylo by proti duchu koncepce nájmu bytu jako nájmu chráněného, 

kdyby nájemce tuto ochranu nepožíval z formalistických důvodů, i proti zásadě 

závaznosti smluv (pacta sunt servanda). Sám Nejvyšší soud poslední judikatuře (sp. zn. 

28 Cdo 1796/2007) upřednostnil stav faktický před kolaudačním. 

Je pozitivní, že de lege ferenda nový občanský zákoník definici bytu obsahuje. 

Dle ustanovení § 2075 návrhu obč. z. se bytem rozumí místnost nebo soubor místností, 

které jsou součástí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. 

Přitom se už nemusí jednat pouze o prostor určený k bydlení na základě kolaudačního 

rozhodnutí, protože věta druhá § 2075 stanovuje, že ujednají-li se pronajímatel 

s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány 

stejně, jako by byl pronajat obytný prostor.  

 

3.3.1 Členění bytů 
 

Obecný pojem bytu v sobě zahrnuje různé druhy bytů, které můžeme z platné 

právní úpravy dovodit. Základní členění je na byty nedružstevní a družstevní.  

Družstevní byty jsou ve vlastnictví bytových družstev (dříve lidová bytová 

družstva a stavební bytová družstva). Legální definice pojmu družstevní byt obsažená 

v právní úpravě, tedy v § 221 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,29 je velmi kusá. Přesnější 

vymezení bytového družstva poskytuje judikatura: družstevní byt je byt, který se 

nachází v domě ve vlastnictví bytového družstva a který družstvo pronajímá nebo jiným 
                                                 
28 Srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. 
Komentář. 1 vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1788 
29 Družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, je družstvem bytovým. 
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způsobem dává do užívání svým členům. Bytovým družstvem je ve smyslu § 221 odst. 

2 obchodního zákona, každé družstvo, které fakticky zajišťuje bytové potřeby svých 

členů, aniž by muselo mít toto zajišťováni uvedeno v předmětu svého podnikání.30  

Jedním z práv člena družstva je nájem družstevního bytu. Nájemní smlouvu 

mezi bytovým družstvem a členem  bytového  družstva  uzavřít  pouze  za  podmínek  

upravených ve  stanovách bytového družstva. 

Další druhy bytů, konkrétně  služební  byt, byt  zvláštního určení a byt v domě 

zvláštního určení, vymezuje zákon č. 102/1992 Sb., na který odkazuje občanský 

zákoník v § 685 odst. 4 . Služebním bytem se podle tohoto zákona rozumí:  

a) byty v domech a jiných objektech určené pro ubytování osob, které mají v 

těchto bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz 

objektů nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání, 

b) byty ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které slouží k 

ubytování jejich pracovníků, a rovněž byty v domech ve vlastnictví nebo v nájmu 

právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků, 

c) byty ozbrojených složek.  

Smlouvu o nájmu služebního bytu lze uzavřít, jestliže se nájemce zaváže 

zajišťovat práce, na které je nájem tohoto bytu vázán. Zákonné vymezení se vztahuje na 

byty stávající, které získaly charakter služebních bytů v minulosti, neobsahuje způsob 

vzniku nových.31 Byty zvláštního určení jsou vymezeny jako byty zvlášť upravené pro 

ubytování zdravotně postižených osob a konečně byty v domech zvláštního určení jako 

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

zdravotně postižené občany. Smlouvy o nájmu těchto druhů bytu mohou být uzavřeny s 

písemným doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, jeho právního 

nástupce, resp. obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu pracuje 

s pojmem „byt se sníženou kvalitou“. Jedná se o byt bez ústředního vytápění a s 

částečným nebo společným základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění 

a bez základního příslušenství, nebo byt s ústředním vytápěním bez základního 

příslušenství. U těchto bytů je stanovena nižší cílová hodnota deregulovaného 

nájemného. 
                                                 
30 Usnesení NS sp. zn. 21 Cdo 327/99 
31 Křeček, S. 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení. Praha: Leges, s.r.o., 2008, str.192 
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3.3.2 Příslušenství bytu 
 

V protikladu s absencí definice pojmu byt, je příslušenství bytu v občanském 

zákoníku vymezeno. Podle § 121 odst. 2. obč. z. jsou jím vedlejší místnosti a prostory 

určené k tomu, aby byly s bytem užívány. Trochu vágní definici rozvádí judikatura. 

Příslušenstvím bytu jsou jednak vedlejší místnosti, jednak vedlejší prostory, obojí 

určené k tomu, aby byly s bytem užívány. Vedlejšími místnostmi jsou místnosti v bytě, 

které nelze považovat za obytné, avšak jsou určeny k tomu, aby byly užívány spolu s 

bytem. Jde o neobytné kuchyně, neobytné haly a komory, koupelny, záchody, spíže, 

šatny, stavebně oddělené kuchyňské či koupelnové kouty, předsíně atd. Vedlejší 

prostory jsou prostory, které leží mimo byt, avšak jsou určeny k tomu, aby byly s bytem 

užívány, jako např. sklep, dřevník, kolna atd.32 

Příslušenstvím bytu jsou tedy takové prostory a vedlejší místnosti, které nejsou 

obytnými místnostmi, ale jsou užívány spolu s bytem a k bydlení slouží. Za 

příslušenství proto nepovažujeme garáž, která je jako nebytový prostor samostatným 

předmětem občanskoprávních vztahů.  

Příslušenství bytu není, na rozdíl od příslušenství věci, samostatným předmětem 

nájemního vztahu a řídí se režimem právního vztahu nájmu bytu, k němuž patří.33 A dle 

§ 686 odst. 1 obč. z. příslušenství bytu musí být uvedeno v nájemní smlouvě, jinak je 

taková smlouva neplatná.  

Od příslušenství bytu musíme odlišit tzv. základní příslušenství bytu definované 

v § 5 písm. f) zák. č. 107/2006 pro účely zařazení, resp. nezařazení bytu do kategorie 

bytů se sníženou kvalitou. Základním příslušenstvím je koupelna nebo koupelnový, 

popřípadě sprchový kout a splachovací záchod; základní příslušenství se považuje za 

součást bytu, i když je v domě mimo byt, avšak užívá jej jen nájemce bytu. 

                                                 
32 Rozsudek NS sp. zn. 26 Cdo 2975/2000 
33 Fiala, J., Korecká V., Kurka V. Vlastnictví a nájem bytů. 3. vyd. Praha: Linde, Praha, a.s., 2005, str.100 
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4 Nájem bytu 

 

4.1 Nájemní vztah obecně 
 

Nájem je klasický soukromoprávní institut, jehož podstata byla formulována již 

v právu římském. Můžeme jej definovat jako závazkový právní vztah, v němž 

pronajímatel dočasně přenechává nájemci předmět nájmu k užívání, případně i k braní 

užitků, a nájemce se zavazuje poskytovat pronajímateli úplatu. O nájem se tedy nejedná, 

pokud předmět užívá jeho vlastník nebo spoluvlastník.34   

 Nájemní vztah se vyznačuje - jako všechny občanskoprávní vztahy - tradiční 

trojicí prvků: předmětem, subjektem a obsahem. Předmětem nájmu je věc, která je ve 

smyslu § 118 obč. z. způsobilá být předmětem občanskoprávních vztahů a vzhledem 

ke své povaze způsobilá k užívání (resp. k braní užitků). Může být věcí movitou 

i nemovitou, ale musí být určena individuálně. Subjekty nájmu jsou pronajímatel a 

nájemce, přitom na obou stranách tohoto vztahu může vystupovat subjektů více. 

Pronajímatel přenechává nájemci za úplatu věc, kterou nájemce užívá, a musí užívání 

věci nájemcem strpět. Obsahem nájmu jsou práva a povinnosti subjektů. Po skončení 

nájmu je nájemce povinen vrátit pronajímateli tutéž věc ve stavu, v jakém ji převzal 

s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.       

 Nájem vzniká především nájemní smlouvou, může však vzniknout jiným 

způsobem, např. přímo ze zákona nebo rozhodnutím soudu. Je vždy vztahem dočasným, 

i když je sjednán na dobu neurčitou, a dále vždy vztahem úplatným. Úplata za nájem, 

označovaná jako nájemné, má povahu protiplnění za poskytnutí předmětu nájmu a může 

být jak v peněžité, tak naturální podobě. Obecnými obligatorními znaky nájmu tedy 

jsou: 35 

1. přenechání určité věci k užívání či braní užitků,  

2. dočasnost, 

3. úplatnost. 

                                                 
34 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1702 
35 Salač, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – 
Právnická fakulta, 2003, str. 53 
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4.2 Specifika nájmu bytu 
 
Nájem bytu je jedním ze zvláštních typů nájmu obecného, a tak pro něj vedle 

znaků obecných platí i znaky zvláštní. Můžeme je vyvodit z § 685 odst. 1 obč. z., podle 

kterého nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci 

za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. 

Základními pojmovými znaky nájmu bytu jsou:  

1. přenechání určité věci k užívání, 

2. dočasnost, 

3. úplatnost, 

4. individuálně určený byt. 

Nájem představuje užití cizího předmětu. Předmětem nájemního vztahu k bytu 

může být pouze individuálně určený byt. Právě tento znak odlišuje nájem bytu od 

ostatních druhů nájmu. Přitom stávající právní úprava neobsahuje jednoznačnou definici 

bytu (viz výše).          

 Subjekty nájemního vztahu jsou pronajímatel, který přenechává nájemci do 

užívání svůj byt, a nájemce, který mu odvádí sjednanou úplatu - nájemné.  

Pronajímatelem je vždy vlastník bytu, kterým mohou být jak osoby fyzické a právnické, 

tak i stát. Musí být oprávněn s věcí alespoň disponovat, na rozdíl od ostatních 

vlastnických oprávněni věc užívat, držet a brát užitky. Naproti tomu nájemcem bytu 

může být – jak vyvodila soudní praxe výkladem ustanovení o nájmu bytu (např. § 711, 

§ 712 obč. z. ) – pouze osoba fyzická odlišná od vlastníka bytu.36 S názorem judikatury 

se ale někteří autoři neztotožňují a za nájemce připouští i osobu právnickou.37 

 Atributem nájmu bytu je jeho úplatnost. V případě, že by byt byl přenechán 

do užívání bezplatně, nejednalo by se o nájem bytu. Je-li byt přenechán bezúplatně, pak 

se právní vztah řídí ustanoveními § 659 a násl obč. z. o výpůjčce.  

                                                 
36 Obsahem práva nájmu bytu je souhrn práv a povinností, které účastníci právního vztahu nájmu bytu  
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. – viz rozsudek NS sp. Zn. 26 Cdo 
1385/2005 
37 Tato argumentace, že nijak nevylučuje, aby se právnická osoba stala nájemcem. Z povahy věci je 
zjevné, že právnická osoba jako fikce nemůže realizovat vůbec nic. – srov. Švestka, J., Spáčil, J., 
Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1 vyd. Praha: C.H. Beck, 
2008, str. 1786 



 29 

A konečně nájem bytu je vztahem dočasným. I když byl sjednán na dobu 

neurčitou, může být ukončen jednostrannou výpovědí jedné ze stran.   

 Právní úprava nájmu bytu v občanském zákoníku je charakteristická určitými 

specifiky, která jsou ve vztahu speciality vůči obecné úpravě nájmu. Tímto specifikem 

je i fakt, že nájem bytu je zde koncipován jako nájem chráněný (§ 685 odst. 3 obč. z.), 

což je jasně dáno sociálním aspektem tohoto právního vztahu, který slouží 

k zabezpečování jedné z nejvýznamnějších lidských potřeb – bydlení. 38 Ochrana – 

v podobně kogentních ustanovení, od kterých se není možno v neprospěch nájemce 

odchýlit ani dohodou stran – vzdaluje nájem bytu od klasicky soukromoprávních pozic. 

Je zaměřena ve prospěch nájemce, který je považován za fakticky a ekonomicky slabší 

stranu tohoto vztahu, a je tak hoden záštity.39 Pronajímatel ochranu nepožívá, naopak se 

právo pronajímatele s bytem volně disponovat střetává s požadavkem na ochranu 

nájemníka.           

 Jejím nástrojem je kogentní povaha právních norem o nájmu bytu. Na rozdíl od 

předchozích právních úprav platný zákon výslovně neříká, která ustanovení mají takto 

závazný charakter. Je nutné vycházet z § 2 odst. 3 obč. z. a posuzovat kogentnost u 

jednotlivých ustanovení.40        

 Ochrana nájmu bytu spočívá především v tom, že nájem bytu lze jednostranným 

úkonem pronajímatele vypovědět jen ze zákonem taxativně stanovených důvodů, i když 

v určitých jmenovitě uvedených případech není k takové výpovědi přivolení soudu již 

nezbytné. Při výpovědi je stanovena ochranná tříměsíční výpovědní lhůta a nájemce má 

až na stanovené výjimky právo na bytovou náhradu ve formě náhradního bytu či 

náhradního ubytování. Zákon dále zakotvuje přechod nájmu bytu na určené osoby bez 

ohledu na vůli pronajímatele pro případ úmrtí nájemce, nebo v případě, že nájemce 

opustil trvale společnou domácnost. Projevem ochrany nájemního vztahu k bytu je i 

dřívější regulace výše nájemného ze strany státu, resp. jeho současná velmi pozvolná 

deregulace.             

                                                 
38 Fiala, J., Korecká, V., Kurka, V. Vlastnictví a nájem bytů, 3. vyd. Praha: Linde, Praha, a.s., 2005, str. 
95 
39 Ochrana slabší strany má jako jedna ze zásad v soukromém právu své místo, příkladem je ochrana 
spotřebitele. 
40 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1786 
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Jak vyslovil Ústavní soud, ochrana nájemců bytů představuje legitimní cíl 

omezení vlastnického práva, neboť přispívá k uskutečnění práva na přiměřenou životní 

úroveň ve smyslu čl. 11 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech a práva rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu ve smyslu čl. 16 

Evropské sociální charty (sp. zn. Pl. ÚS 42/03). Omezení vlastnického práva 

pronajímatele musí být ale přiměřené svému účelu. Hledání přiměřené rovnováhy mezi 

principem ochrany nájemců a principem ochrany vlastnictví je stále aktuálnější.  

 Názory odborné veřejnosti, že instituty chránící nájemce jsou přežitkem 

někdejšího osobního užívání bytu a  kogentní omezení dispoziční svobody 

pronajímatelů je zásahem do ústavně garantovaného vlastnického práva a popřením 

smluvní autonomie vůle, reflektovala novela občanského zákoníku zák. č. 107/2006 Sb., 

která přinesla oproti dřívější úpravě výrazné oslabení ochranářského prvku. V této 

tendenci k zrovnoprávnění účastníků nájmu bytu pokračuje i připravovaná rekodifikace 

občanského zákoníku.  
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4.3 Vznik nájmu bytu 
 

Nájem bytu jako jiný občanskoprávní vztah vzniká v souladu s ustanovením § 2 

odst. 1 obč. z. na základě právních úkonů nebo z jiných právních skutečností, s nimiž 

zákon vznik těchto vztahů spojuje. Nejčastějším důvodem vzniku tohoto nájemního 

vztahu je tedy nájemní smlouva, ale nájem bytu může vzniknout i z jiných právních 

důvodů stanovených v zákoně. 

 

 

4.3.1 Nájemní smlouva  
 

Občanský zákoník v ustanovení § 685 odst. 1 obč. z. jako základní právní důvod 

vzniku nájmu bytu uvádí nájemní smlouvu. Nájemní smlouva k bytu je dvoustranným 

právním úkonem, na jehož základě jedna strana (pronajímatel) přenechá druhé straně 

(nájemci) za úplatu (nájemné) právo dočasně užívat byt. Pojmovými znaky jsou tedy 

přenechání určité věci k užívání, dočasnost, úplatnost a individuálně určený byt.  

Nájemní právní vztah vzniká uzavřením nájemní smlouvy, tzn. jakmile se 

pronajímatel a nájemce shodnou na jejím obsahu. Strany tak  mohou učinit ad persona, 

nebo jednat v zastoupení.41 Ke dni uzavření nájemní smlouvy musí být předmět tohoto 

vztahu – byt – fakticky i právně volný. Uzavření smlouvy o nájmu bytu je tak pojmově 

vyloučeno za situace, kdy k předmětnému bytu svědčí jiné osobě, odlišné od nájemce, 

právo nájmu či právo od něj odvozené.42 

 

4.3.1.1 Náležitosti smlouvy o nájmu bytu 
 

Smlouva o nájmu bytu musí vyhovovat obecným náležitostem právních úkonů, 

které občanský zákoník upravuje v § 34 a násl. obč. z.  Musí být uzavřena svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, jejím předmětem nesmí být plnění nemožné a nesmí být 

                                                 
41 Zákon vyžaduje zastoupení, pokud by strana neměla plnou způsobilost k právním úkonům. Uzavření 
nájemní smlouvy zákonným zástupcem pak podléhá schválení soudu, protože jej nemůžeme považovat za 
běžnou záležitost ve smyslu § 28 obč. z. 
42 Rozsudek Nejvyššího soudu 28 Cdo 1746/2002 
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svým obsahem nebo účelem contra lege, in fraudem legis, ani contra bonos mores.43 Na 

nájemní smlouvu se vztahuje rovněž ustanovení § 49a obč. z. o omylu. Takovéto 

nedostatky mají za následek absolutní nebo relativní neplatnost smlouvy. Obecné 

náležitosti smluv jsou upraveny v § 43 a násl. obč. z.    

 Vedle těchto obecných náležitostí musí nájemní smlouva pod sankcí absolutní 

neplatnosti splňovat další specifické požadavky vážící se k tomuto smluvnímu typu, 

které jsou stanoveny § 686 odst. 1. obč. z.  Nájemní  smlouva musí obligatorně 

obsahovat:  

1. přesné označení bytu a jeho příslušenství,   

2. rozsah  jejich  užívání, 

3. způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění  spojená  s  užíváním  

bytu  nebo  jejich výši.  

Obsahem pojmů byt a jeho příslušenství jsem se zabývala výše. Smlouva musí 

natolik specifikovat předmětný byt, aby jej nebylo možné zaměnit s bytem jiným. Mezi 

identifikační údaje patří zejména adresa nemovitosti, ve které se byt nachází, tedy ulice, 

popisné a orientační číslo, obec, její část a PSČ, dále číslo bytu a umístění bytu 

v nadzemním podlaží domu. Ve smlouvě je vhodné uvést velikost bytu, počet místností 

včetně jejich podlahové výměry, a také vybavení bytu (kuchyňská linka, vestavěný 

nábytek, apod.). Požadavek přesného vymezení se vztahuje i na příslušenství bytu. 

Precizní specifikace je prevencí před případnými spory o rozsah práv a povinností.  

Rozsahem užívání bytu se rozumí, zda je přenechán určité osobě do výlučného 

užívání jako výlučnému nájemci nebo do společného užívání s jinými osobami jako 

společným nájemcům, případně do užívání omezeného právem jiných osob odlišných 

od nájemce bytu. Vymezení rozsahu užívání znamená v jaké míře je nájemce předmětný 

byt užívat.44 Rozsah užití může být omezen, např. způsobem užití. Byt lze užívat jen pro 

účel, pro které byl kolaudován, tedy v zásadě jen k bydlení. K posílení právní jistoty se 

ve smlouvě může uvést, že pronajímaný byt bude sloužit toliko k bytovým účelům.  

                                                 
43 Salač, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – 
Právnická fakulta, 2003. str. 46 
44 Chalupa L., Dvořáková Záborská J., Chandrycká V. Byty a právo. Meritum. Praha: ASPI, a.s., 2007, 
str. 72 
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Nájemní smlouva je typicky smlouvou úplatnou. Smluvní strany si u nově 

uzavíraných smluv mohou při respektování dobrých mravů (§ 39 obč. z) sjednat 

jakékoliv nájemné. Výjimku tvoří nájemné a úhrada z některých bytů pořízených 

v družstevní bytové výstavbě podle vyhlášky č. 85/1997 Sb. Konkrétní výši nájemného 

a uvedení úhrad plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu ale obsahovat 

nemusí, postačí, aby byl ve smlouvě dostatečně určitě uveden způsob jejich výpočtu. 45 

Tímto způsobem výpočtu se rozumí takové určení, které obsahuje údaje na jejichž 

základě lze pomocí objektivně určitelných hledisek provést výpočet, tj. dospět k určité 

peněžité částce.46 Ve smlouvě je možno a žádoucí dohodnout splatnost. Neobsahuje-li 

nájemní smlouva bytu jiný termín placení nájemného a úhrad, platí, že je v zásadě 

placeno měsíčně pozadu (§ 671 odst. 2 obč. z.).     

 Smlouva může obsahovat i jiné, fakultativní náležitosti, např. souhlas 

s podnájmem (§ 719 obč. z.), s přechodem práv na jiné osoby (§ 706 odst.2 obč. z.), 

apod.            

 Co se týká formy nájemní smlouvy, musí mít podle druhé věty § 686 odst. 1 obč. 

z. pod sankcí absolutní neplatnosti obligatorně písemnou formu. Pro dodržení písemné 

formy postačí, dojde-li k písemnému návrhu a jeho písemnému přijetí, přitom projevy 

účastníků nemusí být na stejné listině (§ 46 obč. z.).     

 Požadavek písemné formy byl do zákona včleněn novelou č. 267/1994 Sb. a 

týká se nájemních smluv uzavřených po 1.1.1995. Dříve bylo možno smlouvu uzavřít i 

konkludentním jednáním, tedy jednáním, ze kterého bylo patrné, co měli strany nájemní 

smlouvy v úmyslu. Starší nájemní smlouvy uzavřené ústně či konkludentně v období od 

1.1.1992 do 31.12.1994 zůstávají nadále platné v souladu s přechodným ustanovením   

§ 879b odst. 1 obč. z., které respektuje princip ochrany nabytých práv (iura quaesita). 

 

4.3.1.2 Smlouva na dobu určitou a neurčitou  
 

Smlouva o nájmu bytu může být uzavřena na neurčitou nebo dobu ve smlouvě 

přesně určenou. O nájem na dobu určitou se jedná, jestliže v době uzavření smlouvy je 

doba skončení nájmu určitelná, tzn. jestliže je jasné, že daný okamžik nastane a popř. i 
                                                 
45 Zákon předpokládá existenci vyhlášky, která by upravila způsob  výpočtu  úhrady  za  plnění  
poskytovaná s užíváním bytu a  způsob jejich placení (§ 696 odst. 2) 
46 Tamtéž, str. 72 
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kdy nastane.47 Trvání doby nájmu může určeno uvedením přesného data nebo doby 

stanovené podle dnů, týdnů, měsíců nebo let, ale lze je vymezit i jiným způsobem, např. 

uvedením účelu, k němuž byla nájemní smlouva uzavřena. Takové ujednání o době 

nájmu bytu musí být určité a srozumitelné, jinak je v souladu s § 37 obč. z. neplatné. 

Pak se uplatní vyvratitelná právní domněnka v § 686 odst. 2 obč. z., tedy pokud 

v nájemní smlouvě není doba užívání bytu dohodnuta, má za to, že je nájemní smlouva 

uzavřena na dobu neurčitou.        

 Nájemní smlouvu lze sjednat také na dobu výkonu práce nájemce pro 

pronajímatele (§ 685 odst. 1 obč. z.). Rozhodující je, že doba nájmu bytu  je sjednána 

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

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

považovat za určité a nezakládá nájem bytu na dobu určitou. Z uvedeného důvodu ani 

smlouva o nájmu bytu dohodnutá na dobu trvání pracovního poměru, který byl sjednán 

na dobu neurčitou, není nájemní smlouvou na dobu určitou, když nelze usoudit, kdy, 

tedy ke kterému časovému momentu, událost, k níž by měl nájem bytu zaniknout, 

nastane. 48         

 Vymezení, zda se jedná o smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou je důležité 

z hlediska práv a povinností smluvních stran (např. se liší způsob ukončení nájemní 

smlouvy). Zajímavou otázkou je uzavírání smluv na 100 let. Jak judikoval Nejvyšší 

soud, ujednání o délce nájmu přesahujícího obvyklou délku lidského života nemůže 

požívat výhod smluvního vztahu uzavřeného na dobu určitou. Zastává proto názor, 

podle něhož takové ujednání svědčí pro závěr, že obsahově jde o smlouvu sjednanou na 

dobu neurčitou.49 Rozhodnutí soudu se konkrétně týkalo nájmu pozemků, ale tento 

právní názor bychom mohli použít zásadně na všechny typy nájemních smluv, tedy i na 

nájem bytu. Otázkou zůstává, zdali je možné judikát aplikovat i na smluvní vztahy mezi 

osobami právnickými, či naopak nájemní smlouvy sjednané na dobu 100 let jsou u 

právnických osob smlouvami na dobu určitou.50 

                                                 
47 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II .§ 460 - 880. Komentář. 1 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1714 
48 Rozsudek NS sp. zn. 28 Cdo 628/2002 
49 Rozsudek NS Sp. zn. 28 Cdo 2747/2004 
50 Knotek, T. Nájemní smlouva na 100 let se považuje za smlouvu na dobu neurčitou [cit.19. 6. 2009].  
Dostupný z http://www.epravo.cz/top/clanky/judikat-najemni-smlouva-na-100-let-se-povazuje-za-
smlouvu-na-dobu-neurcitou-52484.html?mail 
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Na závěr o době nájemní smlouvy ještě připomínám, že v souladu § 686a odst. 6 

obč. z. nelze na nájem bytu nelze použít ustanovení o automatickém prodloužení nájmu, 

tzv. relocatio tacita (§ 676 odst. 2 obč. z.). Po uplynutí sjednané doby lze smlouvu 

obnovit jen uzavřením smlouvy nové, resp. dodatku ke smlouvě původní.  

 

4.3.1.3 Změna smlouvy 
 

Na nájem bytu se vztahuje ustanovení občanského zákoníku o změně 

závazkového vztahu dohodou (tzv. kumulativní novace, § 516 obč. z.) a o zániku 

závazku dohodou a jeho nahrazení novým (tzv. privativní novace, § 570 obč. z.). 

Pronajímatel a nájemce mohou tedy stávající smlouvu změnit, např. jejím dodatkem, 

nebo uzavřít smlouvu zcela novou. K dohodě o změně nájemního vztahu může dojít 

pouze za jeho trvání a z této dohody musí být patrný úmysl změnit stávající nebo 

uzavřít nový právní vztah.        

 Písemná forma je třeba i ke změně nájemní smlouvy (srov. § 40 odst. 2 obč. z.). 

A jak konstatoval Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 28 Cdo 148/2002 nelze vyloučit, že 

k platné změně písemně uzavřené smlouvy o nájmu bytu může dojít i podpisem listiny 

odsouhlasené a podepsané oběma účastníky právního vztahu, z níž bude dostatečně 

srozumitelně patrno, že jím byla nájemní smlouva změněna v ujednání o výši 

nájemného.          

 Změna v subjektech nájemního vztahu není důvodem k uzavření nové nájemní 

smlouvy. Sama změna v osobě pronajímatele nemá na trvání právního vztahu z nájmu 

vliv; jde o přechod pronajímatelových práv a povinností ze zákona, což se týká celého 

obsahu nájemního vztahu. Se změnou v osobě pronajímatele tudíž nedochází ke změně 

dohodnutého místa plnění nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, a 

dotčena není ani výše nájemného a uvedených úhrad stanovená v nájemní smlouvě.51  

Podobně působí i změna v osobách nájemců při přechodu nájmu bytu - nevzniká nový 

nájemní vztah, ale do platného nájemního vztahu vstupuje jiný subjekt na straně 

nájemce a není třeba nové smlouvy (viz dále). 

                                                 
51 Rozsudek NS sp. zn. 25 Cdo 1526/2001 



 36 

4.3.2 Jiné právní důvody vzniku nájmu bytu 
 

 Vedle nájemní smlouvy občanský zákoník upravuje i jiné způsoby vzniku nájmu 

k bytu. Nájem v těchto případech vzniká ex lege, nastane-li právní skutečnost zákonem 

předvídaná, tedy bez ohledu na vůli účastníků nájemního vztahu. Jedná se přitom o tzv. 

relativní vznik nájmu. Mezi tyto právní důvody patří: 

 

1. uzavření manželství       

 V souladu s § 704 odst. 1 obč. z.  stal-li  se  některý  z  manželů  nájemcem  bytu  

před uzavřením  manželství,  vznikne  oběma  manželům  společný  nájem  bytu  

uzavřením manželství. Pokud tedy svědčilo jednomu manželi nájemní právo před 

uzavřením sňatku, nemusí druhý manžel uzavírat nájemní smlouvu, ale společný nájem 

vzniká přímo ze zákona. Toto ustanovení je kogentní, proto je vyloučeno, aby si 

manželé upravili práva a povinnosti dohodou. Přitom nemusí být splněna podmínka 

trvalého soužití manželů, jak je tomu u vzniku společného nájmu za trvání manželství 

(§ 703 odst.1 obč. z.).         

 Nutno dodat, že společný nájem bytu naopak nevzniká uzavřením 

registrovaného partnerství. Partner má pouze oprávnění byt, jehož nájemcem je druhý 

partner, užívat po dobu trvání registrovaného partnerství. Partneři mohou uzavřít 

dohodu o společném nájmu bytu dle § 700 odst. 2 obč. z. 

 

2. smrt nájemce bytu        

 Další právní skutečností znamenající vznik nájmu bytu je smrt dosavadního 

nájemce. Za splnění zákonných podmínek, právo nájmu smrtí nájemce nezaniká, nýbrž 

dochází ke změně v jednom z jeho subjektů, namísto dosavadního nájemce vstupuje do 

nájemního vztahu jiná osoba. Přechod nájmu bytu je právní sukcesí svého druhu.52  

V případě společného nájmu bytu manželi se stává jediným nájemcem pozůstalý 

manžel. Nejde-li o společný nájem bytu manželů, mohou se nájemci stát i zůstavitelovy 

děti, partner 53, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, prokáží-li, že se zůstavitelem v den 

                                                 
52 Chalupa L., Dvořáková Záborská J., Chandrycká V. Byty a právo. Meritum. Praha: ASPI, a.s., 2007, 
str. 199 
53 Podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství 
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jeho smrti žili ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Druhou skupinu tvoří 

zůstavitelovi vnuci a ti, kteří o něj pečovali nebo na něho byli odkázáni výživou, 

prokáží-li, že nemají vlastní byt a že se zůstavitelem nepřetržitě žili ve společné 

domácnosti alespoň po dobu tří let.        

 Jednou z podmínek, kterou musí oprávněná osoba prokázat, je, že žila se 

zemřelým nájemcem ve společné domácnosti. Tento pojem je pro účely § 706 odst. 2 

obč. z. vykládán právní praxí v souladu se zákonnou definicí v § 115 obč. z., naopak ve 

vztahu k osobám v § 706 odst. 1 obč. z. volněji. Z konstantní judikatury vyplývá, že se 

nevyžaduje podmínka spotřebního společenství (tzn. aby uvedené osoby společně 

uhrazovaly náklady na své potřeby), ale je stále nezbytné, aby jejich soužití v bytě s 

nájemcem mělo charakter trvalosti.54 Vlastní byt pak nemá osoba, které nesvědčí žádný 

právní titul, který zakládá právo na bydlení, jež podle své povahy slouží k trvalému 

uspokojování bytové potřeby jeho nositele,55 tzn. nejen vlastník bytu, ale například i 

osoba, která je oprávněná k užívání bytu na základě věcného břemena.   

 Pokud osoby, zákonem taxativně vypočtené, prokáží všechny potřebné 

skutečnosti, nájem na ně přechází ex lege a není třeba žádného dalšího právního úkonu. 

Společný nájem vzniká při situaci, že podmínky splňuje současně více osob. Na 

oprávněnou osobu přecházejí dnem smrti nájemce veškerá práva a povinnosti z nájemní 

smlouvy a z obsahového hlediska se tak jedná zásadně o shodný nájemní vztah. 

Konkrétní vzniklé peněžité pohledávky a závazky zemřelého nájemce jako dlužné 

nájemné či právo na náhradu účelně vynaložených nákladů se však řídí režimem práva 

dědického a přechází tak na dědice zemřelého. Okruh dědiců nemusí být totožný 

s okruhem  oprávněných osob.  

 

3. trvalé opuštění společné domácnosti nájemcem bytu    

 Ustanovení § 706 odst. 1 a 2 a § 707 odst. 1 obč. z. se užijí i v případě,  jestliže 

nájemce opustí trvale společnou domácnost. Zákon tedy s trvalým opuštěním 

domácnosti spojuje stejné důsledky, jakoby nájemce zemřel, je proto důležité vždy 

v konkrétním případě posoudit, že jednání nájemce je projevem svobodné vůle. Lze tak 

usoudit i z konkrétního konkludentního jednání, které nevzbuzuje pochybnosti o úmyslu 

                                                 
54 Rozsudek NS sp. zn. 26 Cdo 1867/2000 
55 Rozsudek NS sp.zn. 2 Cdon 393/1996 
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nájemce.56  Z rozsáhlé judikatury vyplývá, že opuštěním společné domácnosti je třeba 

rozumět jednání nájemce bytu, jež je vedeno úmyslem společnou domácnost zrušit a již 

ji neobnovit. Právní následky tohoto jednání nastávají v době, kdy nájemce svoji vůli 

trvale opustit společnou domácnost projevil a realizoval. Základním předpokladem 

trvalého opuštění společné domácnosti je její předchozí existence, byť v době projevu 

vůle společnou domácnost opustit již tato společná domácnost nutně existovat nemusí.57  

 

4. transformace práva osobního užívání bytu     

 Výjimečným právním důvodem vzniku nájmu byla transformace práva osobního 

užívání bytu na základě tzv. velké novely občanského zákoníku s účinností k 1.1. 1992.  

Na základě ustanovení § 871 odst. 1 obč. z.došlo k zákonné přeměně tohoto institutu na 

právo nájmu bytu na dobu neurčitou, a to i ve vztahu k bytům v soukromém 

vlastnictví.58         

 Ústavností tohoto ustanovení se zabýval Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 37/93 ze 

dne 25. 3. 1994, kterým tuto transformaci právních vztahů zaštítil. Judikoval, že § 871 

odst. 1 občanského zákoníku je předpisem transformační povahy, jehož účelem je 

zajistit ochranu všech dosavadních uživatelů a vytvořit pro dosavadní užívací vztahy 

stav dostatečné právní jistoty, a proto jím právo vlastnit majetek ve smyslu čl. 11 LZPS 

není porušeno. A i kdyby byli vlastníci soukromých domů oproti vlastníkům domů 

ostatních skutečně znevýhodněni, bylo by toto znevýhodnění vyváženo veřejným 

zájmem na transformaci někdejších uživatelských vztahů k bytům v instituci 

chráněných nájmů. Za připomenutí však stojí i menšinové právní názory několika 

ústavních soudců, kteří transformaci osobního užívání bytu shledali protiústavní. 59  

 

                                                 
56 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1928 
57 Srov. rozsudky NS sp. zn. 2 Cdon 1980/97, sp. zn. 26 Cdo 240/2000, sp. zn. 26 Cdo 396/2001, sp. zn. 
26 Cdo 716/2002, sp. zn. 679/2005, 26 Cdo 1670/2005. 
58 Právo osobního užívání bytu a právo užívání jiných obytných místností a místností nesloužících k 
bydlení vzniklé podle dosavadních předpisů, které trvá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se mění 
dnem účinnosti tohoto zákona na nájem. Společné užívání bytu a společné užívání bytu manžely se mění 
na společný nájem. 
59 Zákonodárce v přechodném ustanovení § 871 odst. 1 neposkytl stejný zákonný obsah a ochranu všem 
vlastníkům a znevýhodnil bývalé vlastníky bytů v osobním a soukromém vlastnictví, jejichž byty byly 
předmětem práva osobního užívání, a to z toho důvodu, že tito neměli žádnou možnost právně relevantně 
projevit svou vůli k vytvoření tohoto práva (stát a družstvo ji měli - v rozhodnutí o přidělení bytu). Srov. 
odlišné stanovisko P. Holländera 
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Zvláštními důvody vzniku nájemního vztahu, které však nepůsobí ex lege, jsou: 

 

5. dohoda o výměně bytu       

 Nájemci jsou oprávněni dohodnout se na výměně svých bytů, pokud 

pronajímatelé souhlasí. Taková dohoda i souhlas pronajímatelů musí mít písemnou 

formu. Odepře-li pronajímatel bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může 

soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele. Posouzení, co 

je tímto závažným důvodem, je v působnosti soudu.     

 Zákon přiznává právo výměny bytu pouze nájemcům a nikoliv osobám mající 

jiný právní titul k bydlení. I když podle některých lze § 715 obč. z. aplikovat, pokud 

alespoň jeden z vyměňovaných bytů je užíván na základě nájmu a u dalších stačí jiné 

neodvozené právo (např. vlastnické),60 ostatní autoři se přiklání k restriktivnímu 

výkladu tohoto ustanovení vztahujícímu se pouze na nájemce. Jak judikoval Nejvyšší 

soud, předmětem této dohody není byt, nepřevádí se vlastnické právo k bytu, nýbrž 

právo jej užívat. Výklad podávaný právní teorií i soudní praxí je standardní v tom, že 

skutečnost, že jeden z účastníků dohody nebyl nájemcem směňovaného bytu, způsobuje 

absolutní neplatnost dohody pro rozpor se zákonem (§ 39 obč. z.).61    

 Sporným momentem byla  i otázka, zda má výměna dvě fáze, tedy zda je vedle 

dohody o výměně ještě třeba, aby pronajímatel s novým nájemcem uzavřel novou 

nájemní smlouvu. Došlo však k posunu v judikatuře a Nejvyšší soud v citovaném 

rozsudku vyslovil, že podmínkou vzniku nájemního poměru k výměnou získanému bytu 

není uzavření nové nájemní smlouvy. Ke dni splnění dohody o výměně bytů vstupují 

nájemci do nájemního poměru založeného nájemní smlouvou mezi pronajímatelem a 

původním nájemcem a ke stejnému okamžiku nastává i zánik dosavadního nájemního 

vztahu nájemce k původnímu bytu.        

 Institut výměny bytů působí vznik nového nájemního vztahu jen relativně, 

protože se v podstatě jedná pouze o změnu závazkového vztahu co do osoby nájemce  

(a nikoli již v dalších rozhodných znacích jako jsou např. doba trvání nájemního 

poměru nebo výše nájemného).  

                                                 
60 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. II § 460 - 880. Komentář. 1 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1996 
61 Rozsudek NS sp. zn. 20 Cdo 1230/99 
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6. dohoda o společném nájmu bytu        

O společný nájem se jedná v případě, že byt je v nájmu více osob, které jsou 

oprávněny i povinny společně a nerozdílně. Dle § 700 odst. 2 obč. z. společný nájem 

vzniká mimo jiné dohodou mezi dosavadním nájemcem, další osobou a pronajímatelem. 

Touto trojstrannou dohodou se nájem svědčící jedné osobě mění na nájem společný, 

když do trvajícího nájemního vztahu vstupuje další nájemce. U družstevního bytu může 

společný nájem vzniknout jen mezi manžely. Zákon nepředepisuje písemnou formu, ale 

je vhodné uzavřít dohodu písemně, aby se předešlo případným pozdějším sporům. 

 

7. dohoda rozvedených manželů       

 Tuto dohodu, která řeší vypořádání společného nájmu k bytu, mohou platně 

uzavřít pouze pravomocně rozvedení manželé, resp. dohoda rozvedených manželů může 

nabýt účinnosti až po právní moci rozsudku o rozvodu. Dohoda musí řešit vedle zániku 

společného nájmu a určení dalšího výlučného nájemce, též vyklizení druhého 

společného nájemce včetně případné zajištění bytové náhrady.62 Jedná se opět o 

relativní vznik nájmu bytu, dosavadní společný nájem se mění na výlučný.  

 Zákon preferuje dohodu rozvedených  manželů, ale nedohodnou-li  se, soud na 

návrh jednoho  z  nich  rozhodne,  že se ruší právo společného nájmu bytu. Současně 

určí, který z manželů bude byt dále užívat jako nájemce. Při  rozhodování  o dalším 

nájmu bytu vezme soud zřetel zejména na zájmy nezletilých dětí a stanovisko 

pronajímatele. 

 

Na závěr připomeňme, že způsobem vzniku nájmu může být i konstitutivní 

rozhodnutí soudu (viz výše uvedené přivolení soudu k dohodě o výměně bytu podle      

§ 715 obč. z. a rozhodnutí o zrušení práva společného nájmu manželů dle § 705 obč. z.). 

                                                 
62 Chalupa L., Dvořáková Záborská J., Chandrycká V. Byty a právo. Meritum. Praha: ASPI, a.s., 2007, 
str. 130 
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4.4 Zánik nájmu bytu 
 

Jak už jsme se zmínili výše, pojmovým znakem nájemního vztahu k bytu, byť 

uzavřeného na dobu neurčitou, je jeho dočasnost. A už také víme, že nájem bytu je 

koncipován jako nájem chráněný. Ochranný prvek se projevuje nejvýrazněji právě ve 

způsobech zániku tohoto vztahu.       

 Základní způsoby zániku nájmu bytu občanský zákoník upravuje ustanovením   

§ 710, podle jeho odst. 1 nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a 

nájemcem nebo písemnou výpovědí, podle odst. 3 uplynutím doby, na kterou byl nájem 

sjednán, a podle odst. 4 a 5 nájem bytu sjednaný na dobu výkonu práce skončí, 

přestane-li nájemce vykonávat sjednanou práci pro pronajímatele.   

 Výčet paragrafu 710 není vyčerpávající. Vedle těchto základních způsobů nájem 

bytu zaniká zničením pronajaté věci (§ 680 odst. 1 obč. z.), smrtí nájemce při absenci 

osob oprávněných k přechodu nájmu bytu (§ 706 a § 707 obč. z.), odstoupením 

od smlouvy nájemcem či pronajímatelem (§ 679 odst. 1 obč. z.), splynutím osoby 

pronajímatele a nájemce (§ 584 obč. z.) a zanikne-li členství nájemce v bytovém 

družstvu (§ 714 obč. z.).        

 Ustanovení občanského zákoníku o zániku nájmu bytu je sice kogentní, ale 

mohou být sjednané i další důvody zániku nájmu, např. rozvazovací podmínka (§ 36 

obč. z.) nebo důvody pro odstoupení od smlouvy (§ 48 obč. z.). Musí být ale vždy 

respektována kogentní povaha právních norem a požadavky § 39 obč. z., zejména zákaz 

obcházení zákona. 63         

 Uvedené způsoby jsou tzv. absolutními důvody zániku nájmu. Absolutní zánik  

nájemního vztahu znamená zánik práv a povinností, které jsou jeho obsahem. Nájem 

bytu nepřechází na nikoho dalšího a stává se právně volným. Naproti tomu v případě 

tzv. relativního zániku nájemní vztah stále existuje, ale do trvajících práv a povinnosti 

vstupuje jiný subjekt, a tak dochází k zániku nájmu pouze ve vztahu k určitému 

subjektu, který již nadále nemá právo byt užívat. Mezi relativní důvody zániku nájmu 

patří výše zmiňovaná dohoda o výměně bytů, přechod nájmu bytu v důsledku smrti 

výlučného nájemce, resp. trvalým opuštěním domácnosti nájemcem a také změna 

                                                 
63 Neplatné by ale bylo smluvní ujednání o okamžitém ukončení nájmu v případě neplacení nájemného. – 
viz Křeček,S. 222 otázek a odpovědí nájemnímu bydlení. Praha: Leges, s.r.o., 2008, str. 149 
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vlastnického práva k bytu. Stejně jako v případě jeho vzniku, může nájem bytu zanikat i 

konstitutivním rozhodnutím soudu (např. zrušení práva společného nájmu bytu 

rozhodnutím soudu § 702 odst. 2 obč. z.).       

 Dále se budu zabývat  jednotlivými důvody zániku nájemního vztahu uvedenými 

v § 710 obč. z., ostatní ponechám stranou. 

 

4.4.1 Dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem 
 

 Nájemní smlouvu na dobu určitou i neurčitou lze vždy zrušit písemnou dohodou 

jejích účastníků. Občanský zákoník nestanovuje obsah takové dohody, ponechává zde 

prostor pro smluvní volnost, pouze předepisuje její obligatorní písemnou formu. To 

odpovídá obligatorní písemné formě nájemní smlouvy, která je tímto rušena                 

(§ 40 odst. 2 obč. z.). Nedostatek písemné formy znamená absolutní neplatnost dohody.  

Dohoda o zániku nájmu bytu je dvoustranným právním úkonem, kterým smluvní 

strany projevují shodnou vůli ukončit nájemní vztah. Z obecných ustanovení o právních 

úkonech lze dovodit její obsahové náležitosti. Dohoda musí být uzavřena svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně (§ 37 obč. z.) a může obsahovat cokoli, co se nepříčí 

zákonu nebo dobrým mravům, např. ujednání o odstupném nebo bytové náhradě.  

Především ale má být z dohody zřejmé, kdo je pronajímatel a kdo nájemce, 

kterého určitého bytu se týká a přesně k jakému okamžiku nájem končí. Není- li takový 

okamžik výslovně uveden, má se za to, že právo nájmu končí k datu účinnosti dohody. 

Dále by z dohody mělo být patrné, zda není vázána na poskytnutí nějakého plnění a že 

byt bude v okamžiku zániku nájmu vyklizen a fyzicky předán.64  

 

4.4.2 Výpověď nájmu bytu 
 

I když zákon preferuje dohodu účastníků, v praxi převládá zánik nájmu 

výpovědí. Výpověď je jednostranný, adresovaný, hmotněprávní právní úkon směřující 

k zániku nájemního vztahu sjednaného na dobu určitou i neurčitou, který může učinit 

jak pronajímatel, tak nájemce. Výpověď musí nepochybně splňovat obecné náležitosti 
                                                 
64 Salač, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení, 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – 
Právnická fakulta, 2003, str. 92 
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právních úkonů ve smyslu § 34 a násl. obč. z., ale podstatné požadavky jsou stanoveny 

v § 710 odst. 2 obč. z.: „V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem 

skončit.“          

 Obligatorními náležitostmi tedy jsou písemná forma a uvedení výpovědní lhůty. 

V souladu se zněním tohoto paragrafu musí být výpověď písemná a vždy obsahovat 

konec výpovědní lhůty, tzn. nestačí stanovit její počátek a délku. Výpovědní lhůta 

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

Absolutně neplatná je výpověď, která takovou lhůtu neobsahuje nebo obsahuje lhůtu 

kratší.           

 Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v 

němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi. Výpověď se - jako adresovaný 

právní úkon - stává účinnou a právní následky s ní spojené nastávají ve chvíli, kdy 

projev vůle dojde adresátovi (§ 45 odst. 1 obč. z.). 65 Toto ustanovení bývá extenzivně 

vykládáno tak, že projev vůle dojde adresátovi, jakmile se dostane do sféry jeho 

dispozice, tzn. v okamžiku, kdy adresát nabude objektivní možnost seznámit se s 

obsahem projevu vůle.       

 Zejména pro pronajímatele je nesnadné prokázat, že dopis obsahující výpověď 

byl nájemci skutečně doručen. Judikatura dovozuje perfekci právního úkonu i ze 

situace, kdy adresát doporučeného dopisu nebyl v místě doručení zastižen a bylo mu do 

schránky vhozeno oznámení o uložení zásilky na poště, přičemž den vhození oznámení 

do schránky se stává dnem doručení. 66 

 

4.4.2.1 Výpověď ze strany nájemce 
 

Výpověď může učinit nájemce i pronajímatel. Nájemce není vázán žádnými 

výpovědními důvody, tzn. je oprávněn nájem bytu vypovědět z jakéhokoliv důvodu 

nebo i bez jeho uvedení. Mezi náležitosti jeho výpovědi patří pouze písemná forma a 

výpovědní lhůta. V případě společného nájmu bytu (manžely) mohou dát výpověď 

                                                 
65 Projev vůle vůči nepřítomné osobě působí od okamžiku, kdy jí dojde (tzv. teorie dojití). 
66 Šimák,P. Úskalí doručování výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu [cit. 4. 7. 2009]. Dostupné z 
http://www.epravo.cz/top/clanky/uskali-dorucovani-vypovedi-z-najmu-bytu-bez-privoleni-soudu-
51214.html 
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všichni společní nájemci (oba manželé), nebo jeden z nich se souhlasem ostatních 

(druhého manžela). Absence souhlasu znamená relativní neplatnost takové výpovědi.  

 

4.4.2.2 Výpověď ze strany pronajímatele  
     

 Zatímco u nájemce jsou výpovědní důvody právně irelevantní, na druhé straně 

nájemního vztahu může být nájem vypovězen pouze z důvodů taxativně uvedených 

v zákoně. Občanský zákoník v § 711 a 711a obč. z. rozlišuje dvě  skupiny výpovědních 

důvodů. U  první skupiny může pronajímatel vypovědět  nájem i bez přivolení soudu, u 

druhé lze nájem vypovědět, avšak současně je zapotřebí podat k soudu žalobu o 

přivolení výpovědi, u těchto důvodů tedy zůstává zachován způsob výpovědi zavedený 

před účinností zák. č. 107/2006 Sb.        

 Důvod, resp. důvody výpovědi 67 a výpovědní lhůtu, musí pronajímatel vždy 

uvést v písemné výpovědi. V případě výpovědi bez přivolení soudu musí výpověď 

navíc obsahovat  poučení o možnosti podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi 

k soudu, a to v prekluzívní lhůtě šedesáti dnů od doručení výpovědi, a závazek 

pronajímatele zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu, popřípadě přístřeší, pokud 

nájemci přísluší. Bez těchto obligatorních náležitostí je výpověď absolutně neplatná.

 Důvody pro výpověď bez přivolení soudu uvedenými v § 711 odst. 2 obč. z. 

jsou:  

a) nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré 

mravy v domě, 

b) nájemce hrubě porušuje povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že 

nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním 

bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3, 

c) nájemce má dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě 

požadovat, aby užíval pouze jeden byt, 

                                                 
67 Právní kvalifikace výpovědních důvodů není obligatorní náležitostí výpovědi z nájmu a soud není 
použitou právní kvalifikací vázán; proto neurčitost výpovědi nelze dovozovat z okolnosti, že ve výpovědi 
je odkazováno na chybné popřípadě na žádné zákonné ustanovení upravující výpovědní důvod. – viz 
Rozsudek NS sp. zn. 26 Cdo 1486/2006 
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d) nájemce neužívá byt bez vážných důvodů, nebo byt bez vážných důvodů užívá 

jen občas, 

e) jde o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není 

zdravotně postižená osoba.  

Tyto důvody představují sankci za porušení povinností ze strany nájemce. Účinek 

výpovědi nastává jejím doručením nájemci. Jedná-li se o společný nájem, musí být 

doručena všem společným nájemcům zvlášť, pokud společný nájemce výslovně neuzná, 

že jen jemu doručenou výpověď předal zbývajícím.68 Ovšem v případě společného 

nájmu manželů, který jim svědčí společně a nerozdílně, musí být výpověď doručena 

oběma.69 Nájemce je povinen byt vyklidit do konce výpovědní lhůty, resp. do 15 dnů po 

zajištění bytové náhrady.        

 I když byl chráněný charakter nájmu bytu novelizací zák. č. 107/2006 poněkud 

oslaben, v ustanovení § 711 odst. 3 obč. z. zakotvil obranu nájemce před neoprávněnou 

výpovědí pronajímatele bez přivolení soudu ve formě žaloby na určení neplatnosti 

výpovědi z nájmu. Právní úprava dává přednost zásadě „vigilantibus iura skripta sunt“ 

před zásadou, resp. podzásadou ochrany slabší kontradiktorní strany.70 Nájemce tak 

může namítat, že není naplněn výpovědní důvod (např. že se ani přes písemnou 

výstrahu ze strany pronajímatele nedopustil hrubého porušení dobrých mravů v domě), 

nebo že výpověď nemá všechny obligatorní náležitosti. Tato žaloba má odkladný 

účinek, nájemce má právo užívat byt, ale také povinnost platit nájemné až do doby 

pravomocného rozhodnutí soudu.       

 Z hlediska procesního má nájemce postavení žalobce,  který nese důkazní 

břemeno, musí tedy v soudním řízení jednoznačně prokázat rozhodné skutečnosti. 71 

Neunese-li důkazní břemeno, bude jeho žaloba zamítnuta.72  

                                                 
68 Chalupa L., Dvořáková Záborská J., Chandrycká V. Byty a právo. Meritum. Praha: ASPI, a.s., 2007, 
str. 236 
69 Rozsudek NS sp. zn. 2 Cdon 37/1997 
70 Selucká, M. Nájem bytu po novelách občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2006, č. 18, str. 661 
71 Toto ustanovení je ukázkou posílení právního postavení pronajímatele. Zatímco dříve musel 
pronajímatel vždy žalovat o přivolení soudu k výpovědi (výpověď byla a priori sporná) a nájemce čekal 
na rozhodnutí, nyní se žalobní aktivita přesouvá na nájemce. Pokud je v tomto ohledu pasivní, výpověď je 
bez dalšího účinná.   
72 Bylo by vhodné, aby se na řízení na určení neplatnosti výpovědi analogií aplikovalo ustanovení § 120 
odst. 2 o.s.ř., tzn. aby byl soud povinen provést i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, než 
byly účastníky navrhovány. 
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 Důvody pro výpověď s přivolením soudu uvedenými v § 711a odst. 1 obč. z. 

jsou:  

a) potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo 

snachu, své rodiče nebo sourozence, 

b) jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel 

potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat, 

c) je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že 

byt nelze užívat, nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění 

nelze byt nebo dům delší dobu užívat, 

d) jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu 

nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových 

prostorů chce tento byt užívat. 

Výpověď z těchto důvodů sama o sobě nevyvolává zánik nájemního vztahu. Podmínkou 

její účinnosti je přivolení soudu k výpovědi ve formě rozsudku. Judikatura se shoduje 

na tom, že výpověď z nájmu bytu může být pojmuta do žaloby, tím odpadá 

problematika jejího doručování nájemci, protože u soudních písemností se může 

uplatnit fikce doručení podle občanského soudního řádu.73  

 Pronajímatel má postavení žalobce, musí uvést přípustný výpovědní důvod a 

navrhnout důkazy k jeho prokázání. Podle § 120 odst. 2 o.s.ř. je soud povinen v řízení o 

přivolení k výpovědi z nájmu bytu provést i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového 

stavu, než byly účastníky navrhovány. Jestliže soud k výpovědi z nájmu bytu přivolí, 

tak současně s přihlédnutím k výpovědní lhůtě určí, ke kterému datu nájemní poměr 

skončí.  

 Ochranářský prvek nájmu bytu představují ustanovení o bytové náhradě (§ 712 

obč. z.). Pokud má nájemce právo na bytovou náhradu,74 není povinen se z bytu 

vystěhovat, dokud pro něj není odpovídající bytová náhrada zajištěna, resp. dokud 

neuplyne patnáctidenní lhůta po zajištění náhrady. V tomto období od skončení 

                                                 
73 Výrazné změny v doručování přináší novela o.s.ř., účinná od 1.7. 2009, která mimo jiné zavádí institut 
adresy pro doručování soudních písemností 
74 Mezi bytové náhrady patří: 1. Náhradní byt (§ 712 odst. 2) – byt, který podle velikosti a vybavení 
zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti, 2. Náhradní ubytování (§ 712 odst. 
4) – byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu 
jiného nájemce, 3. Přístřeší (§ 712 odst. 5) – provizorium do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování 
a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby. Zákon přístřeší 
nedefinuje, ale podle ustálené judikatury považuje za bytovou náhradu sui genesis. 
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nájemního vztahu do uplynutí lhůty má nájemce právo užívat předmětný byt na základě 

tzv. práva na bydlení (§ 712 odst. 6 a § 712a obč. z.). Okruh subjektů povinných 

zajištěním bytové náhrady není zákonem stanoven. Nepochybně nejčastěji půjde o 

osobu pronajímatele, který se výpovědí zavazuje bytovou náhradu zajistit, ale může si ji 

zajistit také osoba, která má byt vyklidit. O bytovou náhradu lze požádat i obec. Za 

zajištění bytové náhrady se považuje např. nájemní smlouva ve prospěch třetí osoby, 

potvrzení pronajímatele bytu nebo pronajímatele pokoje v ubytovně o tom, že je 

náhrada zajištěna.75          

 Co se týká  časového hlediska, podmínka zajištění bytových náhrad (s výjimkou 

přístřeší) je splněna pouze tehdy, je-li náhrada zajištěna na dobu neurčitou.76  

 Přiznání práva na určitý typ bytové náhrady je vázáno na výpovědní důvod. 

Nájemce má právo na náhradní byt, skončil-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele z 

důvodů podle § 711a odst. 1, písm. a), b), c) a d) obč. z.; tedy z důvodů, které nejsou 

spjaty s porušením povinností na jeho straně. Skončil-li nájemní poměr výpovědí 

pronajímatele podle ustanovení § 711 odst. 2, písm. a), b), c) a d) obč. z. nebo podle 

ustanovení § 711a odst. 1, písm. b) obč. z.a nájemce přestal vykonávat práci pro 

pronajímatele bez vážných důvodů, stačí při vyklizení bytu poskytnout přístřeší. 77 

 Podobně ochrannou funkci má i náhrada stěhovacích nákladů nájemce. 

V případě výpovědi dané z důvodu uvedených § 711a odst. 3 písm. a), c) a d) obč. z. je 

pronajímatel povinen uhradit nájemci nezbytné stěhovací náklady, pokud nedojde k jiné 

dohodě. Jestliže pronajímatel bez vážných důvodů nevyužil vyklizeného bytu k účelu, 

pro který vypověděl nájem bytu s přivolením i bez přivolení soudu, může soud na návrh 

nájemce rozhodnout, že pronajímatel je povinen dodatečně uhradit nájemci, který byt 

uvolnil, stěhovací náklady a další náklady spojené s potřebnou úpravou náhradního bytu 

(§ 711a odst. 5 obč. z.).  

Soud může uložit pronajímateli, aby nájemci uhradil rozdíl ve výši nájemného 

z dosavadního bytu a z bytu náhradního, a to až za dobu pěti let počínaje měsícem, 

v němž se nájemce přestěhoval do náhradního bytu, nejdéle však do doby, kdy nájemce 

                                                 
75 Chalupa L., Dvořáková Záborská J., Chandrycká V. Byty a právo. Meritum. Praha: ASPI, a.s., 2007, 
str. 244 
76 Usnesení NS sp. zn. 26 Cdo 1061/2005. 
77 Zákon neřeší, jaká bytová náhrada nájemci přísluší u výpovědního důvodu podle § 711 odst. 2 písm. e) 
obč. z. 



 48 

ukončil nájem náhradního bytu. Nájemce může úhradu rozdílu v nájemném žádat 

kdykoliv v průběhu celé pětileté lhůty, ve které se jeho nárok nepromlčí. 

 

4.4.3 Zánik nájmu uplynutím doby 
 
 Dalším důvodem zániku nájmu bytu je uplynutí doby, na kterou byl sjednán     

(§ 710 odst. 3 obč. z.). Uplynutí sjednané doby je právní skutečností způsobující zánik 

nájmu, a to bez dalšího.         

 Podle obecné úpravy nájmu v § 676 odst. 2 obč. z. nedojde-li do 30 dnů k soudu 

návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti, dochází k obnově nájemní smlouvy 

za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší 

než rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto 

dobu. Změnu přineslo už několikrát zmiňované ustanovení § 686a odst. 6, vložené do 

občanského zákoníku zák. č. 107/2006 Sb., podle kterého nelze na nájem bytu použít 

obecné ustanovení o prodloužení nájmu. Tím zanikly panující pochyby, zda se obecné 

prodlužování nájmu aplikuje i na nájem bytu.78  

Pokud byl tedy sjednán nájem bytu na dobu určitou, která uplyne po účinnosti 

novely, nájem se už automaticky neobnoví. K prodloužení nájemní smlouvy je třeba 

uzavřít novou nebo dodatek k smlouvě původní, je tedy třeba písemného úkonu. Nájem 

však může být sjednán automatickým obnovováním s podmínkou naplnění určité 

skutečnosti, např. neexistenci dlužného nájemného ke dni skončení určitého data.79 

 

4.4.4 Skončení pracovního poměru 
 

S novelou zák.č. 107/2006 Sb. může být nájemní smlouva sjednána také na dobu 

výkonu práce nájemce pro pronajímatele. S touto nově zakotvenou možností 

koresponduje ustanovení § 710 odst. 4 a 5 obč. z.,  kde je upraven zánik nájemního 

vztahu sjednaného na dobu výkonu práce. Způsob zániku tohoto vztahu je dvojí 

v závislosti na důvodech skončení sjednané práce. Kritériem jsou vážné důvody na 

                                                 
78 Soudní praxe se postupně shodla v názoru, který tento výklad umožňoval. -  srov.  Rozsudek NS sp. zn. 
2 Cdo 141/1997 
79 Chalupa L., Dvořáková Záborská J., Chandrycká V. Byty a právo. Meritum. Praha: ASPI, a.s., 2007, 
str. 256 
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straně nájemce, které zákon uvádí demonstrativně (např. splnění podmínek pro přiznání 

starobního nebo invalidního důchodu). V případě sporu bude soud posuzovat, zda je 

konkrétní důvod na straně nájemce vážný či nikoliv ve smyslu § 710 odst. 6 obč. z.

 Nájem bytu, který byl sjednán na dobu výkonu práce pro pronajímatele, skončí 

posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nájemce přestal 

bez vážného důvodu na své straně vykonávat práce pro pronajímatele. Jde tak vlastně o 

zákonný způsob zániku nájmu bytu, který však je vázán na mnohdy spornou skutkovou 

okolnost.80         

 Přestane-li  nájemce  bytu, jehož nájem byl sjednán na dobu výkonu práce pro 

pronajímatele, vykonávat z vážného důvodu na své straně tyto práce, změní se nájem 

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

měsíci, v němž nájemce přestal práce pro pronajímatele vykonávat.  

                                                 
80 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1 
vyd Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1936 
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4.5 Práva a povinnosti stran nájemního vztahu k bytu 
 

Jak už bylo řečeno výše, obsahem nájemního vztahu k bytu jsou práva a 

povinnosti jeho subjektů. Platná právní úprava práv a povinností je v občanském 

zákoníku obsažena především ve zvláštních ustanoveních § 687 až § 699. Nestanoví-li 

speciální normy něco jiného, aplikuje se i obecná úprava práv a povinností z nájmu. 

Konkrétní obsah nájemního vztahu přitom upravuje nejen občanský zákoník, popř. jiné 

právní předpisy, ale také nájemní smlouva, kterou mezi sebou strany uzavírají. Protože 

mají právní normy o právech a povinnostech z nájmu kogentní povahu, nemohou se od 

nich subjekty smlouvy odchýlit.       

 Práva a povinnosti soukromoprávního vztahu bývají vzájemná, tzn. právo 

jednoho subjektu odpovídá povinnosti subjektu druhého a naopak. Jednotlivá práva a 

povinnosti pronajímatele a nájemce si také navzájem korespondují, ale v menší míře 

vyplývající z ochrany nájemce. Novelou zák. č. 107/2006 Sb. došlo k částečnému 

narovnání této vzájemnosti, když povinnosti nájemce byly posíleny a práva oslabena.  

Některá práva jsou realizována v každém nájemním vztahu k bytu, jiná být 

v každém nájmu nemusí, neboť vznikají jen za podmínek v zákoně stanovených, např. 

právo nájemce na přiměřenou slevu z nájemného.81 V případě porušení povinnosti 

nastupuje sankce, která je buď dána přímo zákonem (např. sleva z nájemného), nebo 

může mít i smluvní základ (smluvní pokuta dle § 544 obč. z.).  

Nyní nastíním základní práva a povinnosti stran nájemní smlouvy, vyjma práv a 

povinností spojených s hrazením nájemného, kterým se budu věnovat v následující 

kapitole. 

 

4.5.1 Práva a povinnosti spojené s užíváním bytu nájemcem 
 

Základní povinností pronajímatele je předat nájemci byt ve stavu způsobilém 

k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním 

bytu (§ 687 odst. 1 obč.z.). V okamžiku vzniku nájemního vztahu by měl být byt v 

                                                 
81 Fiala, J., Korecká V., Kurka V. Vlastnictví a nájem bytů. 3. vyd. Praha: Linde, Praha, a.s., 2005, str. 
108 
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takovém stavu, aby byl bez vynaložení dalších nákladů způsobilý k užívání; musí být 

vybaven fungujícím a bezpečnostním předpisům vyhovujícím zařízením, bez něhož by 

byt nemohl sloužit účelu bydlení.82 V bytě se musí nacházet i vybavení, jehož rozsah 

vyplývá z nájemní smlouvy, resp. z předávacího protokolu.    

 Po celou dobu trvání nájmu má pak pronajímatel povinnost udržovat byt ve 

stavu způsobilém pro řádné užívání a odstraňovat případné závady bránící nájemci 

obvyklému či smluvnímu užívání bytu. Způsobilost k užívání přitom znamená jak 

způsobilost faktickou, tak způsobilost právní (např. splnění požadavků stanovených 

právními předpisy pro byty).83        

 I byt nezpůsobilý k řádnému užívání může být ale v souladu s § 687 odst. 2 

obč.z. pronajat. V tom případě musí nájemní smlouva obsahovat dohodu o tom, že 

nájemce provede sám úpravy předávaného bytu, a ujednání o vzájemném vymezení 

práv a povinností pronajímatele a nájemce.     

 Nesplní-li pronajímatel odevzdávací a na ni navazující udržovací povinnost dává 

občanský zákon nájemci bytu na obranu několik prostředků: nárok na náhradu účelně 

vynaložených nákladů na odstranění závad (§ 691), nárok na slevu z nájemného (§ 698), 

právo odstoupit od nájemní smlouvy (§ 679 odst. 1 a 2), nárok na náhradu škody          

(§ 420). Zvláštní ochranu zakotvuje § 249a odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb. ve formě 

trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému 

prostoru.         

 Povinnosti pronajímatele zajistit nerušený výkon práv druhé smluvní strany, 

koresponduje primární právo nájemce vyplývající ze samé podstaty nájmu: právo 

předmětný byt řádně užívat (§ 665 obč. z). Řádným užíváním bytu se rozumí užívání 

v souladu s nájemní smlouvou, resp. užívání přiměřené povaze a určení věci. Jedná se 

tedy o takové užívání, které naplňuje účel nájmu bytu – bydlení. Rozsah užívání bytu 

musí být dle ustanovení § 686 odst. 1 obč.z. uveden v nájemní smlouvě. Nájemce je 

nejen oprávněn, ale také povinen byt řádně užívat. Pokud toto své právo řádně 

nerealizuje, tj. neužívá-li byt bez vážných důvodů vůbec nebo jen občas, může naplnit 

výpovědní důvod z nájmu bytu.         

                                                 
82 Tamtéž, str. 111 
83 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník. II § 460 - 880. Komentář. 1 
vyd.Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1878 
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Nájemce je oprávněn užívat nejen byt a jeho příslušenství, ale také společné 

prostory a zařízení domu a požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu 

spojeno  (§ 688 obč.z.).84        

 S řádným užíváním bytu za účelem bydlení je spjato i několik dalších povinností 

nájemce, které slouží především k ochraně pronajímatelových zájmů, např. povinnost 

umožnit kontrolu užívání bytu (§ 665 obč. z.), povinnost včasného oznamování závad (§ 

692 obč. z.), respektování práv ostatních nájemců (§ 690), povinnost oznámit změny v 

počtu osob, které s ním žijí v bytě (§ 689 odst. 2 obč. z.) a v neposlední řadě i povinnost 

byt po skončení nájmu odevzdat v odpovídajícím stavu s přihlédnutím k běžnému 

opotřebení (§ 682 obč. z.).  

 

4.5.2 Dispoziční oprávnění nájemce  
 

Ač není vlastníkem, je nájemce oprávněn k určitým dispozicím s bytem, resp. 

s nájemním právem k bytu. Mezi dispoziční práva nájemce k bytu patří vedle práva 

ukončit nájemní vztah jednostranným úkonem a práva uzavřít dohodu o výměně bytu, 

také i oprávnění přijmout do bytu další osoby.     

 Nájemce má právo přizvat jiné osoby, aby s ním v bytě žily, k čemuž 

nepotřebuje souhlas pronajímatele85, má však povinnost do 15 dnů písemně ohlásit 

změnu v jejich počtu.86 V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data 

narození a státní příslušnost těchto osob. Právo a povinnost řádně byt užívat mají 

zároveň i osoby žijící s nájemcem ve společné domácnosti, resp. i osoby, které žijí 

s nájemcem v bytě.   

                                                 
84 Pojem společných prostor a zařízení domu není vymezen v žádném právním předpisu. Můžeme 
vycházet ze zákona č. 72/1994 Sb., který uvádí v § 2 příklady společných částí domů: vchody, schodiště, 
chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny,… 
85 Vládní návrh novely občanského zákoníků (tzv. malá novela, tisk 805) počítá s právem pronajímatele 
vyhradit si ve smlouvě  souhlas s přijetím dalších osob do bytu. 
86 Přitom povinnost nájemce užívat byt řádně ve smyslu ust. § 689 obč. z., v sobě zahrnuje i povinnost 
nájemce, aby zajistil řádné užívání bytu i osobami, které se souhlasem nájemce byt užívají. Pokud tyto 
osoby hrubě porušují povinnosti vyplývající z nájmu bytu, může pronajímatel vypovědět nájem z důvodu 
uvedeného v § 711 odst. 1 písm. d) obč. z. – viz rozsudek NS Sp. zn. 26 Cdo 1075/2003 
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Osobám žijícím s nájemcem ve společné domácnosti zakládá zákon práva a 

povinnosti přímo vůči pronajímateli.87 Společnou domácnost definuje občanský zákoník 

v ustanovení § 115 jako domácnost tvořenou fyzickými osobami, které spolu trvale žijí 

a společně uhrazují náklady na své potřeby. U osob, které své právo odvozují pouze od 

nájemce (např. podnájemci, návštěvy), právo přímo vůči pronajímateli nevzniká. Se 

zánikem práva nájemce byt užívat zaniká i užívací právo osob žijících s ním v bytě 

(samozřejmě s výjimkou případů při přechodu nájmu bytu).   

 V ustanovením § 719 odst. 1 zakotvuje občanský zákoník právo nájemce dát byt 

nebo jeho část do podnájmu. Podnájemní vztah má akcesorickou povahu vůči hlavnímu 

nájemnímu vztahu co do vzniku, obsahu i trvání. Je zároveň podmíněn písemným 

souhlasem pronajímatele. Podnájemní smlouva uzavřená bez takového souhlasu by byla 

absolutně neplatná a znamenala by hrubé porušení povinností nájemce. Podnájem je 

zvláštním případem nájemního vztahu, ve kterém je preferován nájemce a ochrana 

podnájemce je pouze minimální ( může být vypovězen i bez uvedení důvodů, nemá 

nárok na náhradní podnájem, apod.). Na druhé straně mezi pronajímatelem 

a podnájemcem nevzniká přímý právní vztah a za porušení povinností podnájemcem 

odpovídá pronajímateli sám nájemce.  

 

4.5.3 Údržba, opravy a stavební úpravy bytu 

 
Pronajímatel má po dobu nájmu povinnost udržovat byt ve způsobilém stavu, 

odstraňuje proto všechny závady, které brání řádnému užívání bytu. Na údržbě bytu se 

však podílí i nájemce (§ 687 odst. 3 a § 693 obč. z.). Nájemce je povinen provádět 

drobné opravy a hradit náklady spojené s běžnou údržbou bytu, nestanoví-li nájemní 

smlouva jinak. Jedná se o dispozitivní ustanovení, obsah a rozsah těchto povinností 

určuje tedy především dohoda smluvních stran.      

 Definici těchto pojmů obsahuje nařízení vlády č. 258/1995 Sb.,88 které za drobné 

opravy bytu považuje opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení 

                                                 
87 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1824 
88 Vl. nařízení 258/1994 Sb. se vztahuje na nedružstevní byty. Udržovací povinnosti nájemce 
družstevního bytu upravují stanovy jednotlivých bytových družstev. – srov. Chalupa L., Dvořáková 
Záborská J., Chandrycká V. Byty a právo. Meritum. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 382 
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součástí bytu a zároveň ve vlastnictví pronajímatele. Nařízení vlády č. 258/1995 Sb. 

rozděluje opravy do dvou skupin, a to podle věcného vymezení (taxativní výčet v § 5 

odst. 2 a 3),89 nebo podle výše nákladu (300 Kč, resp. 500 Kč od r. 2010). Věcně určené 

opravy bytu a jeho vybavení se považují za drobné vždy bez ohledu na výši finančního 

nákladu. Finanční limit 300 Kč se naopak uplatní v případě, že jde o opravu, která není 

uvedena v  § 5 odst. 2 a 3. Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou definovány  v   

§ 6 uvedeného nařízení jako náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí 

obvykle při delším užívání bytu. Novela 174/2009 Sb. účinná od 1.1.2010 navíc zavádí 

celoroční maximální součet nákladů na opravy a údržbu ve výši 70 Kč/m2 podlahové 

plochy bytu za kalendářní rok.       

 Nesplní-li nájemce svou udržovací povinnost, umožňuje § 692 odst. 2 obč. z. 

pronajímateli, aby po předchozím upozornění provedl drobné opravy a údržbu bytu sám  

na vlastní náklady a následně požadoval jejich náhradu po nájemci. Opakované 

neplnění udržovací povinnosti nájemcem může vést až k výpovědnímu důvodu § 711 

odst. 2 písm. b) obč.z.        

 Odpovědnost za opravy, které nelze kvalifikovat jako drobné, nese pronajímatel. 

Aby mohl splnit tuto udržovací povinnost, ukládá zákon nájemci poskytnout 

pronajímateli potřebnou součinnost. Nájemce musí bez zbytečného odkladu ohlásit 

potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel, a dále umožnit provedení všech 

potřebných oprav. V opačném případě nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním 

této povinnosti vznikla.        

 Nesplní-li pronajímatel svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému 

užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, má nájemce právo (nikoliv 

povinnost) závady odstranit a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů (§ 691 

obč. z.). Předpokladem je předchozí upozornění pronajímatele na vady a poskytnutí 

lhůty k jejich odstranění. Nájemce nemůže zcela převzít iniciativu při odstraňování 

závad za pronajímatele, může odstranit závady jen v nezbytné míře, tedy k zajištění 

řádného užívání bytu. 90   

                                                 
89 Patří sem např. opravy a výměny částí podlah a prahů, oken, dveří, zámků, klik, rolet, žaluzií, 
vypínačů, zásuvek, osvětlovacích těles, měřičů tepla a teplé vody, sprch, umyvadel, van, sporáků,...  
90 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II § 460 - 880. Komentář. 1 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1832 
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V souladu s § 693 obč. z. je nájemce povinen odstranit závady a poškození, které 

způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Tato povinnost tak přesahuje rámec bytu 

a vztahuje se na celý dům. Jedná se o objektivní odpovědnost nájemce, která 

nevyžaduje žádnou formu zavinění a její vznik je podmíněn toliko protiprávním 

jednáním (způsobením závad či poškození). Nájemce nese odpovědnost za jednání 

osob, které s ním bydlí, ale jiné osoby (např. návštěvy) odpovídají za škodu přímo 

pronajímateli dle § 420 obč. z. Pronajímatel má vůči nájemci právo pouze na odstranění 

závad a poškození, nemá právo požadovat peněžitou náhradu.91 Oproti obecné 

konstrukci náhrady škody se zde  preferuje naturální restituce, tedy uvedení 

do původního stavu.  

Co se týká stavebních úprav a jiných podstatných změn bytu, je jejich provedení 

podmíněno souhlasem druhé smluvní strany. Zákon na jedné straně chrání 

pronajímatelovo vlastnické právo k bytu a na druhé užívací práva nájemce. Pojem 

stavební úpravy není definován v občanském zákoně ani ve stavebním zákoně. Stavební 

úpravou je každá změna stavebního nebo funkčního uspořádání bytu. Jinou podstatnou 

změnou je změna nikoliv z hlediska stavebnětechnického, ale z hlediska současného 

stavu bytu jde o výraznou změnu.92       

 Nájemce nesmí realizovat stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele, a to ani 

na svůj náklad (§ 694 obč. z.). V případě porušení této povinnosti je pronajímatel 

oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny odstranil bez odkladu, 

tzn. může požadovat obnovení původního stavu ještě před skončením nájemního 

vztahu. Nájemce se navíc vystavuje možnosti výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 

2 písm. b) obč.z.         

 Dal-li pronajímatel s úpravami souhlas, je třeba vzájemné nároky z titulu 

investic vynaložených nájemcem posuzovat podle obecné úpravy změn na pronajaté 

věci (§ 667 odst. 1 věty druhá a čtvrtá obč. z.), tzn. nájemce může požadovat úhradu jen 

pokud se k tomu pronajímatel zavázal. Nezavázal-li se pronajímatel k úhradě nákladů, 

ačkoliv k zásahu do bytu dal souhlas, může nájemce požadovat po skončení nájmu 

protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota bytu.93     

                                                 
91 Tamtéž, str. 1837 
92 Tamtéž, str. 1839 
93 Fiala, J., Korecká V., Kurka V. Vlastnictví a nájem bytů. 3. vyd. Praha: Linde, Praha, a.s., 2005, str. 
117 
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 Jak judikoval Nejvyšší soud, ustanovení § 667 obč. z.  je dispozitivní a připouští 

tedy možnost, aby strany vyjádřily v nájemní smlouvě shodnou vůli, že po skončení 

nájemního vztahu nebude nájemce požadovat protihodnotu toho, o co se zvýšila 

hodnota bytu. Takovou dohodu nelze považovat za neplatnou z důvodu vzdání se 

budoucích práv ve smyslu § 574 obč. z.94     

 Rovněž pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné 

změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Ten může souhlas odepřít jen z vážných 

důvodů. Pronajímatel se pak může souhlasu domáhat u soudu, který uváží, zda 

konkrétní důvody lze kvalifikovat jako vážné a zda nájemci uloží povinnost stavební 

úpravy strpět. Jak judikoval Nejvyšší soud, vážné důvody budou dány, jestliže by tyto 

úpravy měly vést k dlouhodobému či trvalému a podstatnému zhoršení kvality 

pronajatého bytu.95 Souhlas nájemce ale není třeba pokud pronajímatel provádí stavební 

úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, například stavebního úřadu; takové 

úpravy je nájemce povinen umožnit vždy. V opačném případě odpovídá za škodu, která 

nesplněním této povinnosti vznikla, a to bez zřetele na zavinění. 

                                                 
94 Rozsudek NS sp.zn 28 Cdo 1222/2007 
95 Při úvaze, zda nájemce odepřel udělit pronajímateli souhlas z vážných důvodů, musí být v první řadě 
přihlédnuto k tomu, že provedení stavebních úprav bytu nebo jiných podstatných změn v bytě vždy 
představuje zásah do práv nájemce, která mu jsou zaručena nájemní smlouvou. Takový zásah do práv 
nájemce proto musí být opodstatněný (podložený) a nesmí vést k dlouhodobému či dokonce trvalému a 
podstatnému zhoršení kvality pronajatého bytu. – viz rozsudek NS Sp. zn. 21Cdo 170/2002 
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5 Nájemné 

 

Nájem bytu je závazkový právní vztah, v němž pronajímatel dočasně přenechává 

nájemci předmět nájmu k užívání a nájemce se zavazuje poskytovat pronajímateli 

úplatu. Úplatnost je jedním z primárních znaků nájemního vztahu k bytu, který jej 

odlišuje od jiného právního vztahu – výpůjčky (§ 659 obč. z.). Jako synonymum pro 

tuto úplatu používá občanský zákoník pojem nájemné, ale jeho definici výslovně 

neuvádí. Nájemné můžeme tedy sami charakterizovat jako protiplnění za dočasné 

užívání cizího bytu. Úplatou se aovšem rozumí nejen nájemné, ale i úhrada za plnění 

poskytovaná společně s bytem. Tato úhrada má postavení samostatné platby, i když ve 

skutečnosti sdílí právní režim nájemného (např. § 679 obč. z.).    

 Úprava nájemného u bytů a úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu je 

provedena především v ustanoveních § 696 až 699 obč. z. V souladu s § 686 obč. z. 

musí nájemní smlouva obligatorně obsahovat způsob výpočtu nájemného a úhrady za 

plnění  spojené s užíváním bytu  nebo  jejich výši, jinak by byla stižena absolutní 

neplatností.          

 Vývoj právní úpravy nájemného, to zejména v posledních dvou dekádách, byl 

velmi nekoncepční až chaotický, což také ovlivnilo současný právní stav, proto se 

nejprve zaměřím na regulační normy předcházející současné úpravě nájemného. 

 

 

5.1 Vývoj právní úpravy nájemného 
 

O historii nájemního vztahu k bytu jsme pohovořili už ve 2. kapitole  a můžeme 

tedy shrnout, že ochrana nájemce a s ní spojená regulace nájemného mají své kořeny 

v I. sv. válce. K výraznému zpřísnění regulace došlo ale až s nástupem komunistického 

režimu, kdy se právo stalo nástrojem pro dosažení politických cílů. Zák. č. 67/1956 Sb., 

o hospodaření s byty, stanovil, že pokud nedošlo mezi nájemníkem, jemuž byl byt 

přidělen, a vlastníkem k dohodě o nájemném a vedlejších platech spojených s užíváním 

bytu, rozhodl o nich výkonný orgán okresního národního výboru.   
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 S přijetím občanského zákoníku v roce 1964 byl tradiční institut nájmu nahrazen 

institutem trvalého užívání bytu. Osobní uživatel bytu byl povinen platit měsíční úhradu 

za užívání bytu a za služby, které kogentně upravovala vyhláška č. 60/1964 Sb. Roční 

úhrada za užívání bytu se určovala násobkem plochy obytných a vedlejších místností a 

sazeb za 1 m2 a ročními sazbami za jeho základní provozní a za ostatní zařízení (§ 5).

 Nájemné tedy nebylo sjednáváno, ale stanoveno cenovými přepisy, na které 

odkazovala dohoda o užívání bytu. Tato cena, která platila pro všechny byty, byla 

držena na trvale velmi nízké úrovni, což odpovídalo pojetí socialistického bydlení.96 

Takto koncipovaná právní úprava nájemného se zachovala až do 90. let a v určitých 

aspektech přežívá dodnes.       

 Zákonem č. 509/1991 Sb., tzv. velkou novelizací občanského zákoníku, došlo 

k obnově institutu nájmu a právo osobního užívání bytů změnilo na nájem bytu na dobu 

neurčitou. Dle ustanovení § 696 obč. z. způsob výpočtu nájemného, úhrady za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu, způsob jejich placení, jakož i případy, ve kterých je 

pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné a tuto úhradu, má stanovit zvláštní 

právní předpis. Touto normou pak byla stále ještě účinná, byť novelizovaná, vyhláška č. 

60/1964 Sb. Ke zrušení této vyhlášky došlo až vyhláškou MF ČR č. 176/1993 Sb., o 

nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu.  

 

 

5.1.1 Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb. 
 

Vyhláška č. 176/1993 Sb., která byla vydána na základě zmocňovacího 

ustanovení § 20 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, se nevztahovala na všechny nájemní 

vztahy. Věcné omezení působnosti vyhlášky bylo založeno ustanovením § 2; na byty 

taxativně vyčtené v jeho odst. 1,  písm. a), b), c) se vyhláška vůbec nevztahovala a na 

byty uvedené v odst. 2, písm. a) a b) se pak nevztahovala regulace nájemného a další 

ustanovení podle této vyhlášky. Ustanovením § 2 tak došlo k  rozdělení nájemních bytů 

na byty s nájmem regulovaným a byty s nájmem smluvním (§ 2 odst. 2, písm. a) a b)). 

                                                 
96 Oproti tomu osobní uživatelé družstevních bytů byli znevýhodněni podstatně vyššími náklady (členský 
podíl, fond oprav, atd.) - srov. Salač, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1.vyd. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta, 2003, str. 36 
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Někteří pronajímatelé tak měli možnost nájem jednostranně zvyšovat, a to každoročně 

k 1. červenci. Museli ovšem zvýšení nájemci oznámit, jinak ztratili na zvýšení nárok.  

 Vyhláška stanovila maximální výši nájemného v závislosti na kategorii bytu, 

přičemž kritériem pro zařazení bytu do jedné ze čtyř kategorií byl rozsah příslušenství 

a způsob vytápění. Způsob výpočtu maximální výše nájemného, jehož základem byla 

maximální cena měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu platná do 30. 

června běžného roku, upravoval § 5a vyhlášky.97      

 Výše maximálního základního nájemného byla dále upravována v závislosti na 

takových faktorech, jako jsou kvalita bytu, poloha domu či rozsah vybavení bytu. 

Mohlo tak dojít k zákonem stanovenému procentuálnímu snížení nebo naopak zvýšení 

základního nájemného. Například poloha domu, v závislosti na obecně závazných 

vyhláškách obcí, mohla být důvodem ke zvýšení základního nájemného až o 20% a 

snížení až o 15%.        

 Vyhláška č. 176/1993 Sb. se netýkala jen nájemného, ale také úhrad za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu. Ustanovení § 11 vyhlášky výslovně uvádělo, že ceny 

služeb nejsou zahrnuty v nájemném a podávalo jejich taxativní výčet, např. platby 

za ústřední vytápění, za dodávku teplé vody, za úklid společných prostor a za užívání 

výtahu. Rozsah služeb, a tak i plateb za jejich poskytování, mohl být dohodou stran 

rozšířen. Ceny služeb byly sjednávány podle cenových výměrů MF nebo podle 

rozhodnutí zvláštních orgánů, a pokud jich nebylo, sjednávaly se ceny služeb ve výši 

odpovídající cenám obvyklým v místě a čase plnění.    

 Praktické bylo ustanovení § 13, které upravovalo splatnost nájemného a záloh za 

služby. Termín placení byl primárně ponechán na dohodě pronajímatele a nájemce. 

Pokud nebyl sjednán, byly tyto platby splatné měsíčně, a to nejpozději do posledního 

dne kalendářního měsíce, za který se nájemné platilo.     

 Vyhláška ministerstva financí č. 176/1993 Sb., účinná po dobu 8 let, byla 

významným právním předpisem, na jehož základě docházelo alespoň k částečnému 

narovnání cen bydlení.98 Zakotvovala takovou regulaci nájemného, která se na jedné 

                                                 
97 Algoritmus výpočtu maximálního základního nájemného podle ustanovení § 5a vyhlášky č. 176/1993 
Sb. ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. a ve znění vyhlášky č. 41/1999 Sb., uvádím v příloze č. 1 a v příloze 
č.2 
98 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1845 
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straně snažila umožnit pronajímatelům jeho zvyšování, ale na druhé straně zaručit 

nájemcům jeho únosnou výši. Je jasné, že této ambice nebylo dosaženo. Nález 

Ústavního soudu ze dne 21. června 2000 rozhodl o zrušení této vyhlášky ke dni 31. 12. 

2000 z důvodu její protiústavnosti.  

 

 

5.1.2 Nález Ústavního soudu č. 231/2000 Sb. 
 

V roce 1999 podala skupina senátorů Parlamentu ČR Ústavnímu soudu návrh na 

zrušení vyhlášky Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za 

plnění poskytovaná s užíváním bytu. V návrhu uvedené důvody pro zrušení napadené 

vyhlášky byly jak formálního, tak i věcného charakteru. Jednalo se o pochybnost, zda je 

vyhláška vůbec platná a účinná s ohledem na zrušení ustanovení § 20 zákona č. 

526/1990 Sb., na jehož základě byla vydána. A dále senátoři namítali rozpor vyhlášky s  

řadou práv zaručených Listinou, zejména s obecným principem rovnosti subjektů (čl. 3 

LZPS) a s principem rovnosti vlastnického práva (čl. 11 LZPS). Tento návrh byl 

počátkem právního boje mezi Ústavním soudem a zákonodárcem, resp. Ministerstvem 

financí.          

 Ústavní soud v nálezu nejprve konstatoval, že z formálního hlediska zůstává 

napadená vyhláška platnou součástí právního řádu. Vypuštěním zmocňujícího 

ustanovení § 20 zákona č. 526/1990 Sb. nemůže dojít k automatickému zrušení 

vyhlášky, není-li tak v zákoně výslovně uvedeno.     

 Dále judikoval, že samotná regulace nájemného protiústavní není. Odkázal na 

rozhodnutí ESLP ve věci Mellacher a další vs. Rakousko, ve kterém vyslovil, že 

opatření směřující k regulaci nájemného nelze považovat za formální ani faktické 

vyvlastnění, neboť zde nedošlo ani k převodu majetku stěžovatelů, ani nebyli zbaveni 

práva jej užívat, pronajímat nebo prodávat. Jak ESLP uvedl, čl. 1 Dodatkového 

protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně základních lidských práv a svobod opravňuje státy 

přijímat zákony, které jsou v obecním zájmu nezbytné ke kontrole majetku v souladu 

s obecným zájmem.  A právě v oblasti bydlení jsou takové zákony potřebné a obvyklé.
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Návrh na zrušení vyhlášky se především opíral o argumentaci, že určitá kategorie 

vlastníků bytů s regulovaným nájmem je diskriminována oproti ostatním vlastníkům.  

 Ústavní soud ale popřel, že by vyhláška chránila pouze skupinu nájemců v 

bytech s regulovaným nájemným a zakládala nerovnost mezi vlastníky bytů s 

regulovaným nájemným a vlastníků bytů, ve kterých je nájemné sjednáváno dohodou 

smluvních stran. To, že napadená vyhláška vylučuje v taxativně vymezených 

případech99 regulaci nájemného, lze považovat za zcela přirozené a logické, neboť v 

obou zde vymezených případech jde o "vstupy" do smluvního vztahu, vstupy, řídící se 

v podstatě principem smluvní autonomie. Tím vlastně Ústavní soud vyslovil, že 

regulace je přípustná pouze u těch nájemních vztahů, které vznikly nikoliv na základě 

smluvní svobody (např. rozhodnutím o přidělení bytu).   

 Protiústavnost napadené vyhlášky shledal Ústavní soud v tom, že byl porušen 

tzv. princip přiměřené rovnováhy (mezi použitými prostředky a sledovanými cíli), když 

vyhláška při řešení disproporce mezi ochranou nájemníků a ochranou vlastnictví byla 

postavena příliš jednostranně a nezohlednila proces destrukce vlastnického práva po 

Únoru 1948.          

 S nástupem komunistického režimu byla přijata řada právních předpisů 

představující omezení vlastnického práva, což bylo vyvoláno tendencí politického 

systému zlikvidovat tzv. soukromé vlastnictví. Po listopadu 1989 došlo k uplatnění 

značného počtu restitučních nároků na vrácení znárodněných objektů. Nemovitosti byly 

bývalým vlastníkům, resp. jejich právním nástupcům, vydány ve značně zchátralém 

stavu, takže určité kategorie vlastníků, tedy zejména vlastníků nájemních domů, 

nemohly dostát ani své základní povinnosti pronajimatele obsažené v ustanovení § 687 

odst. 1 obč. z. Napadená vyhláška ale nezohlednila postavení majitelů nemovitostí, kteří 

z výnosu nájemného nebyli schopni ani pokrýt náklady na udržování nemovitosti.  

 Na závěr vyslovil obecnější pravidlo, tedy že cenová regulace, nemá-li 

přesáhnout meze ústavnosti, nesmí evidentně snížit cenu tak, aby tato vzhledem ke 

                                                 
99 Dle § 2 odst. 2 vyhlášky 106/1993 Sb. neplatí regulace nájemného pro byty a domy pro které bude 
vydáno kolaudační rozhodnutí po 30. 6. 1993, a dále pro byty, kde se sjednává nájemné s novým 
nájemcem, kromě případů zákonného přechodu nájmu, výměny bytu nebo bytové náhrady. 
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všem prokázaným a nutně vynaloženým nákladům eliminovala možnost alespoň jejich 

návratnosti, neboť v takovém případě by vlastně implikovala popření účelu a všech 

funkcí vlastnictví.        

 Ústavní soud nálezem ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 3/2000, vyhlášeným pod 

č. 231/2000 Sb. rozhodl o zrušení vyhlášky č. 176/1993 Sb. Současně odložil 

vykonatelnost svého nálezu a zrušení nabylo účinnosti až 31. 12. 2001, aby měl 

zákonodárce dostatek času k přijetí nového, tentokráte již ústavně komfortního, 

právního předpisu.  

Zrušení vyhlášky se paradoxně dotklo nejvíce skupiny vlastníků bytů 

s regulovaným nájmem, kteří ztratili možnost nájemné jednostranně zvyšovat a 

inkasovat nájemné ve výši, která by pokryla vynaložené náklady na opravy a údržbu 

restituovaných objektů. 

 

 

5.1.3 Cenové výměry Ministerstva financí z roku 2002  
 

Vláda ČR ve lhůtě dané Ústavním soudem sice vypracovala návrh nového 

zákona o nájemném z bytu a úhradě cen služeb poskytovaných s užívaní bytů, ale ten 

byl  zamítnut již v prvním čtení v Poslanecké sněmovně. A tak byl namísto zákona 

vydán cenový výměr MF č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 

cenami, na jehož základě měla od 1. 1. 2002 probíhat cenová regulace nájemného. 

V seznamu bylo mezi zboží s regulovanými cenami zahrnuto i nájemné a navíc 

definovány některé pojmy, a tak byl výměr v podstatě obdobou zrušené vyhlášky č. 

176/1993 Sb.           

 Na základě ústavní stížnosti Veřejného ochránce práv a skupiny senátorů se  

výměrem č. 01/2002 opět počal zaobírat Ústavní soud. V průběhu tohoto řízení, pouze 

několik dní před nařízeným jednáním, Ministerstvo financí zrušilo výměr č. 01/2002 a 

s účinností k 15.11.2002 jej nahradilo výměrem č. 06/2002, kterým se stanoví 

maximální nájemné z bytu, maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a 

pravidla pro věcně usměrňované nájemné v bytě. Jednalo se o kontroverzní krok, který 

měl za cíl znemožnit soudní přezkum původního výměru.    



 63 

Ústavní soud sice musel zastavit řízení ohledně výměr č. 01/2002, neboť ten byl 

již zrušen. 100  Zároveň však připustil, s ohledem na obsahovou identitu obou výměrů, 

aby navrhovatelé zkrácenou cestou v průběhu řízení rozšířili původní návrh o návrh na 

zrušení výměru č. 06/2002. Ústavní soud posléze výměr č. 01/2002 resp. výměr č. 

06/2002 zrušil pro rozpor s ústavním pořádkem i se zákony. Cenové výměry byly 

jednak vydány ministerstvem financí neoprávněně bez dostatečného zmocnění a druhak 

jejich samotný obsah byl Ústavním soudem shledán protiústavním.  

 

 

5.1.4 Nález Ústavního soudu č. 528/2002 Sb. 
 

Ministerstvo financí zpochybňovalo povahu cenového výměru č. 06/2002 jako 

právního předpisu nižší právní síly a poukazovalo na skutečnost, že nález č. 231/2000 

Sb. nebyl dostatečně odůvodněn, aby bylo možno z názoru ÚS vycházet.   

  Ústavní soud zopakoval stanovisko vyjádřené v nálezu č. 167/2000 Sb., tedy že 

v případě, kdy forma požadovaná pro právní předpis nesplňuje všechny požadavky, 

kdežto obsah a právní funkce ano, je rozhodující splnění obsahových náležitostí 

právního předpisu.         

 Ústavní soud dále vyslovil, že bod 1 položky 1 výměru č.06/2002 přebírá obsah 

dřívějšího výměru č. 01/2002, přičemž oba tyto výměry se v podstatných bodech 

shodují s obsahem té části regulace nájemného ve vyhlášce č. 176/1993 Sb., která byla 

označena za protiústavní, popřípadě odchylky nejsou z hlediska ústavního přezkumu 

významné. Protiústavní vyhláška byla tedy nahrazena výměrem č. 01/2002 s týmž 

obsahem a po zrušení tohoto výměru i výměrem č. 06/2002 a protiústavní stav přetrval. 

V rozporu s čl. 89 odst. 2 Ústavy nebyl respektován právní názor vyjádřený v nálezu č. 

231/2000 Sb.           

 K postupu MF při vydání výměru č. 06/2002 Ústavní soud konstatoval, že ho 

považuje za pokus o zřejmé obcházení účelu § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu a za 

pokus zabránit průchodu výkonu ústavního soudnictví. Shledal protiústavnost ve 

zvolené formě regulace. Ministerstvo financí vydáním napadeného cenového výměru 

                                                 
100 Salač, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – 
Právnická fakulta, 2003, str. 81 
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č.06/2002, ve kterém stanovilo obecným způsobem pravidla chování určeného okruhu 

subjektů, postupovalo nad rámec svého zmocnění a mimo rozsah své působnosti. 

Výměr není jen cenovým rozhodnutím, ale také supluje chybějící právní úpravu 

vyhrazené formě zákona nebo jeho prováděcí vyhlášky.     

 Ústavní soud se v určitém momentu odchýlil od právního názoru vyjádřeného v 

nálezu č. 231/2000 Sb., a to v otázce rovnosti vlastníků bytů.101 Jak Ústavní soud nově 

judikoval, v transformačním období těsně následujícím po roce 1989 bylo možné 

dočasně připustit ve veřejnému zájmu porušení rovnosti práv pronajímatelů. Zasahování 

státu musí respektovat přiměřenou rovnováhu mezi požadavkem obecného zájmu 

společnosti a požadavkem na ochranu základních práv jednotlivce. Ministerstvo financí 

svým postupem diskriminovalo zvláštní skupinu vlastníků, aniž by tuto rovnováhu 

respektovalo. Nyní se stav diskriminačního působení prohloubil, protože regulace 

nájemného i když není protiústavní, je výjimkou, která by měla být časově omezena na 

nutnou dobu. Soud konstatoval, že současné omezení pronajímatelů nelze dále udržovat, 

a to ani v případě, že by byla zvolena odpovídající forma regulace cestou zákona.  

Nálezem Ústavního soudu ze dne 20.11.2002, sp. zn. Pl. ÚS 8/02, vyhlášeným 

pod č. 528/2002 Sb., byl cenový výměr Ministerstva financí č. 06/2002 k 18.12.2002 

zrušen. Naopak návrhu na zrušení ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb. nevyhověl.  

 

 

5.1.5 Nařízení vlády č. 567/2002 Sb., o cenovém moratoriu nájemného 
z bytů a nález Ústavního soudu č. 84/2003 Sb. 

 

Na výše uvedený nález ÚS rychle zareagovala vláda, když na základě 

zmocňovacího  ustanovení  § 9 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydala 

nařízení č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů. 

Tímto nařízením bylo uvaleno moratorium na doposud regulované nájemné na dobu tří 

měsíců od nabytí jeho účinnosti, tj. od 20. 12. 2002. do 20. 3. 2003102 Tzn. nájemné po 

                                                 
101 V nálezu č. 231/2000 Sb. ještě neshledává, že by vyhláška č. 167/1993 Sb.zakládala nerovnost mezi 
vlastníky bytů s regulovaným nájemným a vlastníků bytů, ve kterých je nájemné sjednáváno dohodou 
smluvních stran. 
102 V §1 nařízení č. 567/2002 Sb.: Nájemné z bytu, které bylo ke dni 17.12.2002 regulováno maximální 
cenou, a nájemné z takového bytu, jehož výstavba, dostavba nebo rekonstrukce byla povolena po 
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tuto dobu nebylo možné zvýšit, a to ani dohodou pronajímatele s nájemcem. 

Protiústavní stav však odstraněn nebyl, protože cenové moratorium zachovávalo 

předešlou úroveň regulace nájemného z bytu. Proto jej Ústavní soud nálezem ze dne 19. 

3. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 2/03, vyhlášeným pod č. 84/2003 Sb. zrušil.103    

 Součástí návrhu na zrušení cenového moratoria, který podala skupina senátorů, 

byl i návrh, aby vládě ČR bylo zakázáno pokračovat v zásazích do oblasti cen 

nájemného z bytů vydáváním právních předpisů. Tento návrh na vydání předběžného 

opatření, kterým by bylo vládě zakázáno pokračovat ve vydávání podzákonných 

předpisů zasahujících do cen nájemného z bytu, byl odmítnut na základě ustanovení      

§ 43 odst. 1, písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR. S vydáváním 

předběžných návrhů ve věci zrušení zákonů a jiných právních předpisů se totiž podle 

tohoto zákona nepočítá.        

 Jak ÚS konstatoval, cenové moratorium úzce navazuje na výměr č. 06/2002 

(přestože na něj ani implicitně neodkazuje), a zachovává tak stav, který byl již dříve 

shledán protiústavním a navíc moratorium je z hlediska právních účinků nadbytečné. 

Smyslem a účelem cenové regulace má být ochrana nájemníků před negativními dopady 

nedokonalého trhu, ale vydáním moratoria nereagovala vláda na neočekávanou tržní 

situaci, nýbrž na právní stav vzniklý po vyhlášení nálezu Ústavního soudu č. 528/2002 

Sb. Proto se jednalo pouze o účelové řešení, jehož faktickým účinkem bylo omezení 

smluvní volnosti stran nájemního vztahu (možnosti zvýšit nájemné z bytu dohodou 

pronajímatele s nájemcem).         

 Ústavní soud navíc shledal porušení čl. 89 odst. 2 Ústavy, protože vláda byla 

vázána předchozími nálezy, když rozhodné právní názory vyslovené v předešlých 

nálezech měly být dostatečným vodítkem pro její další postup. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
30.6.1993 a na jehož financování se podílely veřejné prostředky, nelze po dobu tří měsíců od nabytí 
účinnosti zvyšovat. 
103 Vzhledem k časové tísni rozhodl Ústavní soud o návrhu přednostně mimo pořadí došlých návrhů a 
moratorium zrušil 20. 3. 2003 v poslední den jeho platnosti. 
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5.1.6 Období do přijetí zákona č. 107/2006 Sb. 
 

Derogační pravomoc Ústavního soudu na jedné straně a nečinnost, resp. 

nedostatečná činnost ostatních státních orgánů na straně druhé vedly k tomu, že 

v regulaci nájemného nastalo období právního vakua. Od zrušení vyhlášky č. 176/1993 

Sb. a dalších předpisů, neexistoval právní předpis, na jehož základě by bylo možno 

stanovit výši nájemného, jak předpokládá § 696 odst. 1 obč. zák. Toto právní vakuum 

trvalo až roku 2006, kdy byl přijat zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování 

nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. V oblasti družstevních bytů nadále 

platí vyhláška MF č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové 

výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s těmito byty, tak stanovení výše nájemného i 

úhrady za služby probíhalo a probíhá na jejím základě dodnes.     

 V oblasti nedružstevních bytů byla ale situace komplikovanější. U bytů s tržním 

nájemným, tedy těch taxativně vypočtených v § 2 odst. 2, písm. a) a b) zrušené 

vyhlášky č. 176/1993 Sb., může být výše nájemného sjednávána dohodou účastníků 

nájemního vztahu. U bytů, které regulaci nájemného původně podléhaly, a výše 

nájemného nebo způsob jejího stanovení byly určeny přímo v nájemní smlouvě, platí 

toto nájemné nadále v nezměněné podobě.      

 Jestliže ale nájemní smlouva pouze odkazovala na právní předpis, bylo – 

vzhledem k neexistenci takové normy – otázkou, jaká je vlastně výše nájemného bytu. 

Odborná veřejnost pro tento případ přijala názor, že nájemce má povinnost platit 

nájemné ve výši určené posledním regulačním předpisem, tedy ve výši určené cenovým 

výměrem č. 06/2002.104          

 Změna výše nájemného je sice vždy přípustná dohodou pronajímatele 

s nájemcem, ale vzhledem k protichůdnosti jejich zájmů, zejména účastníků nájemních 

vztahů vzniklých transformací práva osobního užívání, nebylo pravděpodobné, že by k 

takové dohodě došlo. Zásadní problém tak vznikl u vztahů, které byly dříve regulovány, 

ať už vyhláškou č. 60/1964 Sb. či později vyhláškou č. 176/1993 Sb. Byla zrušena 

postupná deregulace a nájemné až do účinnosti zákona č. 107/2006 Sb. zůstalo na 

úrovni cen z roku 2002.105       

                                                 
104 Tamtéž, str. 81 
105 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1847 
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 Pronajímatelé se snažili v této bezvýchodné situaci dosáhnout změny výše 

nájemného soudní cestu a své návrhy opírali o názor, že při neexistenci zvláštního 

právního předpisu upravujícího způsob zvyšování nájemného regulace nájmu z bytu 

fakticky skončila. Obecné soudy však s odkazem na § 696 obč. zák. trvaly na tom, že 

regulace nájmu existuje.         

 Právní názor, na jehož základě docházelo k zamítání těchto návrhů, formuloval 

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 31. 8. 2005  sp.zn. 26 Cdo 867/2004. Pro stanovení 

nájemného z bytu existuje speciální právní úprava, přestože takový předpis 

v současnosti neexistuje. Byla-li po vzniku nájemního vztahu cena nájemného a služeb 

regulována speciálními právními předpisy, je třeba z toho stavu vycházet, a to až do 

doby přijetí nového speciálního předpisu. Dále NS judikoval, že žádný zákon 

neumožňuje soudům zasahovat do závazkového nájemního vztahu, které nejsou 

regulovány příslušnou právní normou. Oprávnění měnit výši nájemného přísluší jen 

moci zákonodárné a výkonné. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že 

regulační předpisy byly později zrušeny jako protiústavní. 106     

 Ústavní soud však opakovaně judikoval právní názor odlišný. V nálezu ze dne  

8. 2. 2006 sp. zn. IV.ÚS 611/05 vyslovil, že deformace trhu s byty, způsobená 

dlouhodobým neřešením problému nájemních bytů s tzv. regulovaným nájemným, 

nemůže být dále konzervována judikaturou soudů.      

 Je tedy na obecných soudech, aby naplnily podmínku čl. 4 odst. 2 Listiny, podle 

které mohou být meze základních práv stanoveny pouze zákonem, a při nečinnosti 

zákonodárce vyplnily mezeru v právním řádu svou judikaturou, kterou lze v takovém 

případě považovat za zákon v materiálním smyslu.107      

 Velmi významným byl pak nález ze dne 28. 2. téhož roku sp. zn. Pl. ÚS 20/05, 

publikovaný pod č. 252/2006 Sb. Městský soud v Praze podal k Ústavnímu soudu 

návrh, ve kterém se v souladu s čl. 95 odst. 2 Ústavy domáhal zrušení zvláštních 

ustanovení § 685 až § 716 obč. z. Podle jeho názoru je stávající právní úprava nájmu 

bytu při absenci prováděcí právní úpravy k ustanovení § 696 odst. 1 obč. z. 

                                                 
106 Srov. § 71 odst. 3 zákon č. 182/1993 Sb., podle něhož práva a povinnosti z právních vztahů vzniklých 
před zrušením právního předpisu zůstávají nedotčena 
107 Ústavní soud argumentoval odkazem na judikaturu ESLP, která považuje za zákon v materiálním 
smyslu také judikaturu soudů. 
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nerovnovážná a jednostranně zvýhodňuje postavení nájemce, když úprava umožňující 

pronajímateli zvýšit jednostranně nájem chybí, zatímco ustanovení chránící nájemníky 

jsou účinná.         

 Přestože návrh na zrušení zvláštních ustanovení o nájmu bytu Ústavní soud 

odmítl,108 nálezem ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05, vyhlášeným pod č. 

252/2006 Sb. formuloval závažné právní závěry. Především shledal za protiústavní 

dlouhodobou nečinnost Parlamentu ČR spočívající v nepřijetí zvláštního právního 

předpisu vymezujícího případy, ve kterých je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit 

nájemné, úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu a změnit další podmínky 

nájemní smlouvy. Tím zákonodárce porušuje čl. 4 odst. 3, čl. 4 odst. 4 a čl. 11 LZPS a 

čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod. Důsledkem nečinnosti je faktické zmrazení regulovaného 

nájemného, čímž se dále prohlubuje porušení vlastnického práva vlastníků těch bytů, na 

něž se regulace vztahovala.       

 Náprava, aplikovatelná ovšem jen pro futuro, je možná přijetím v § 696 odst. 1 

obč.z. předvídané právní úpravy, u níž nebude přípustné přenášet sociální zátěž jedné 

skupiny lidí (nájemci) na skupinu druhou (pronajímatelé).    

 Nečinnost zákonodárce vede k nezbytnosti nahradit instrumenty právní ochrany 

pronajímatelů chybějící na úrovni „obyčejného“ zákona využitím principů ústavně 

právní regulace. Ústavní soud nemůže svoji funkci omezit na pouhou pozici 

„negativního“ zákonodárce, trvá na naplnění základního poslání obecných soudů, tj. 

zajištění proporcionální ochrany subjektivních práv a právem chráněných zájmů, a 

požaduje, aby ji obecné soudy pronajímatelům poskytly tak, že nebudou zamítat jejich 

žaloby. Zamítání těchto žalob z důvodů uvedených v rozsudku Nejvyššího soudu sp.zn. 

26 Cdo 867/2004 je porušením práva na soudní ochranu zakotveného čl. 36 LZPS a 

odmítnutím spravedlnosti – denegatio iustitiae.    

 Ústavní soud tedy opakovaně připouští při absenci právní úpravy soudní 

dotvorbu práva. Stávající mezeru v právním řádu by měly vyplňovat obecné soudy při 

své aplikační a rozhodovací činnosti. Jak vyplývá z následujícího nálezu ze dne 6. 4. 

                                                 
108 Soud nebyl v tomto závěru jednotný, dle odlišného stanovisko soudce Jiřího Nykodýma je celá 
speciální úprava nájmu bytů jako celek v rozporu s ústavním pořádkem. 
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2006 sp. zn. 1 ÚS 489/05, soudy mají povinnost o nájemném z bytu konstitutivním 

způsobem rozhodnout a pro futuro dotvářet objektivní právo. Protože při tom půjde o 

nalézání a aplikaci jednoduchého práva, zdržuje se Ústavní soud formulování 

konkrétního rozhodovacího postupu a neposkytuje soudům žádné skutečné vodítko. 

Obecné soudy musí rozhodnout o zvýšení nájemného po důkladném uvážení všech 

okolností případu a v závislosti na místních podmínkách tak, aby nedocházelo 

k diskriminacím. 

 

 

5.1.7 Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 
a o změně zákona č. 40/1964 Sb. 

 

Přijetí zákona č. 107/2006 Sb. předcházela zmiňovaná pětiletá absence právního 

předpisu, jenž § 696 obč.z. předpokládal, a řada nálezů Ústavního soudu, který 

opakovaně požadoval odstranění neústavního stavu. Nájemné z bytů, dříve regulované, 

stagnovalo na úrovni roku 2002 a jeho reálná hodnota neumožňovala krýt ani náklady 

prosté reprodukce bytu.         

 Cílem této nové úpravy, která nabyla účinnosti 31. 3. 2006, bylo řešení 

dlouhodobé cenové deformace v oblasti nájemního bydlení, tj. přiblížení dosud 

rozdílných hladin dříve regulovaného a volně sjednávaného nájemného. Zákon proto 

nereguluje nájemné z bytu jako takové, pouze zavádí způsob jeho zvyšování, tedy 

způsob tzv. deregulace nájemného.109       

 Zákon č. 107/2006 Sb. stanovil mechanismus dovolující pronajímateli 

jednostrannou změnu nájemného pro případ, kdy se nedohodne s nájemcem. 

Preferována tedy byla dohoda účastníků nájemního vztahu, kteří si mohou sjednat vyšší, 

ale i nižší zvyšování nájemného. Aplikaci zákona ale nevylučují nově uzavírané 

nájemní smlouvy (pokud to výslovně neuvádějí), a tak tento zákon dopadá nejen na 

nájmy bytů, kde bylo nájemné regulováno, ale i nájmy, kde je výše nájemného sjednána 

již smluvně. 

                                                 
109 Na rozdíl od dříve platných předpisů není tento zákon cenovým předpisem, nereguluje nájemné jako 
maximální cenu. 
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Teprve při absenci dohody o způsobu změny výše nájemného opravňuje zákon 

vlastníky některých bytů jedenkrát ročně v průběhu přechodného období let 2007 až 

2010 jednostranně zvýšit nájemné v určité maximální výši. Zákon č. 150/2009 Sb., 

kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., s účinností 1.6.2009 prodloužil jednostranné 

zvýšení nájemného pronajímatelem ve vybraných lokalitách o další 2 roky, tzn. poslední 

deregulační stupeň podle původní právní úpravy pro rok 2010 se v určitých obcích 

rozloží do tří let. Příčinou pro toto zpomalení, uvedenou v důvodové zprávě, je 

neočekávaný růst cen nemovitostí a - od ní odvozené - přípustné úrovně jednostranně 

zvýšeného nájemného.        

 I když s výhradami, byl zákon pozitivně přijat veřejností. Výrazně méně kladně 

pak jeho novelizace v roce 2009. Kritici především poukazují na to, že výpočet cílové 

ceny je nedokonalý a že výrazná disproporce mezi regulovaným a deregulovaným 

nájemným zůstane zachována i v roce 2010, resp. 2012. Nájemné je v některých 

oblastech deregulováno pod nákladovým nájemným, tzn. nepokrývá náklady prosté 

reprodukce pronajatého bytu.110 Účelem zákona ovšem nebylo zajistit minimální 

nákladové nájemné, ale sblížit hladinu regulovaného nájemného s nájemným tržním. Do 

budoucna je možné, že ústavní konformita zákona o jednostranném zvyšování 

nájemného z bytu bude posuzována Ústavním soudem.111 

                                                 
110 Odpověď stěžovatelů na doplňující otázky ESLP [cit. 30. 7. 2009]. Dostupné na http://www.osmd.cz/ 
files/uploaded/UserFiles/File/Odpověď%20ESLP_2.doc 
111 Na Ústavní soud se sice již obrátil Krajský soud v Hradci Králové s návrhem na zrušení části prvé 
zák.č. 107/2006 Sb. z důvodu, že tento zákon o deregulaci fakticky působí jako zákon o regulaci, Ústavní 
soud ale tento návrh odmítnul z formálních důvodů (Krajský soud vůbec nebyl k podání stížnosti aktivně 
legitimován, ve věci ještě nebyly vyčerpány všechny řádné opravné prostředky) usnesením sp. zn, Pl. ÚS 
7/07 ze dne 14. 8. 2008.  
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5.2 Výše nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
 

Dle ustanovení § 696 odst. 1 obč. z. se nájemné při uzavírání nájemní smlouvy 

nebo změna nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu sjednává dohodou mezi 

pronajímatelem a nájemcem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis  

jinak. Náš právní řád tedy rozlišuje dva typy nájemného: jednak nájemné smluvní, tzv. 

tržní, jehož výše se po 1.1.1992 (od účinnosti tzv. velké novely občanského zákoníku) 

sjednává dohodou smluvních stran, a jednak  tzv. regulované nájemné, jehož výše může 

být regulována právním předpisem.       

 Občanský zákoník předvídá, že způsob výpočtu nájemného bude upraven 

zvláštním předpisem, stejně tak jako způsob jeho placení a jednostranného zvýšení ze 

strany pronajímatele.112 Protože ale v současné době neexistuje v oblasti nedružstevních 

bytů obecný právní předpis, výše nájemného a způsob jeho placení závisí u nově 

uzavíraných smluv na dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem. V současnosti tedy 

nedochází k uzavírání smluv s regulovaným nájemným a strany nájemního vztahu mají 

téměř neomezenou smluvní volnost. Výše nájemného z bytu nemůže být samozřejmě v 

rozporu s dobrými mravy (§ 3 obč. z.) a jelikož nájemné představuje cenu ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v souladu s jeho § 2 odst. 3 nesmí nájemné žádné ze 

stran přinášet nepřiměřený hospodářský zisk.     

 Co se týká úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, občanský zákon  

předpokládá, že způsob jejich výpočtu a placení stanoví zvláštní právní předpis (§ 696 

odst.2 obč. z.). Úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, jejich splatnost a 

vyúčtování dříve podrobně určovala vyhláška č. 176/1993 Sb. a později i cenové 

výměry MF č. 1 a 6/2002, ale po jejich zrušení Ústavním soudem nejsou služby nikde 

blíže nevymezeny. Proto musí být jak rozsah těchto služeb, tak i výše úhrady za jejich 

poskytování smluvena stranami nájemního vztahu. V nájemní smlouvě je žádoucí 

upravit i otázku placení záloh za poskytované služby a jejich následné vyúčtování. 

 Jak už jsme uvedli, výše nájemného a úhrady za plnění spojené s užíváním bytu, 

event. způsob jejich výpočtu jsou podstatnou náležitostí nájemní smlouvy, bez níž by 

byla stižena absolutní neplatností (§ 686 obč. z.). To odpovídá skutečnosti, že se u 

                                                 
112 Fiala, J., Korecká V., Kurka V. Vlastnictví a nájem bytů. 3. vyd. Praha: Linde, Praha, a.s., 2005, str. 
124 
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smlouvy o nájmu bytu  neuplatní obecná úprava § 671 odst. 1 obč. z., podle které v 

případě nedostatku ujednání o výši nájemného je nájemce povinen platit nájemné 

obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci a způsobu 

jejího užívání.113
 Způsobem výpočtu těchto plateb je přitom třeba rozumět takové 

určení, které obsahuje údaje, na jejichž základě lze pomocí objektivně určitelných 

hledisek provést výpočet, tj. dospět ke konkrétní peněžité částce.114 

  

5.2.1 Placení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu  
 

Povinnost nájemce platit nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním 

bytu vzniká okamžikem vzniku nájemního vztahu a její trvání a zánik jsou spojeni s 

existencí nájemního vztahu; není proto nepodstatné, kdy nájemce začne byt skutečně 

užívat či že nájemce byt vyklidil před zánikem nájmu bytu.    

 Této povinnosti odpovídá oprávnění pronajímatele požadovat řádné a včasné 

placení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu nájemcem. I když to 

zákon výslovně nepředepisuje, je nadmíru praktické určit splatnost těchto plateb 

smluvně. V nájemních smlouvách je obvyklé měsíční placení nájemného a záloh za 

poskytované služby, ale není vyloučen i jiný časový interval. Neobsahuje-li nájemní 

smlouva bytu jiný termín placení nájemného a úhrad, použije se subsidiárně obecné 

ustanovení § 671 odst. 2 obč. z., podle kterého je v zásadě placeno měsíčně pozadu. 

Právo pronajímatele na zaplacení se promlčuje v obecné tříměsíční promlčecí lhůtě, 

která běží každé platbě samostatně.       

 Nájemce je tedy povinen hradit nájemné a úhradu ve výši, způsoby a 

v termínech stanovených nájemní smlouvou. Dostane-li se nájemce s plněním této 

povinnosti do prodlení, aplikuje se zvláštní ustanovení pro prodlení nájemce bytu § 697 

obč. z., dle kterého je nájemce povinen, nezaplatil-li pronajímateli nájemné nebo úhradu 

za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, zaplatit 

pronajímateli poplatek z prodlení.115  Výše poplatku z prodlení je upravena nařízením 

                                                 
113 Srov. rozsudek NS sp. zn. 26 Cdo 1924/2006 
114 Rozsudek NS sp. zn. 26 Cdo 2041/2003 
115 Podle obecné úpravy prodlení s plněním peněžitého dluhu (§ 517 odst. 2 obč.z.) má věřitel právo 
požadovat od dlužníka vedle plnění i úroky z prodlení, není-li stanovena povinnost platit poplatek 
z prodlení. 
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vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení 

podle občanského zákoníku, za každý den prodlení činí 2,5 promile dlužné částky, 

nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.116    

 Nejvyšší soud vyslovil (26 Cdo 558/2002), že nájemné lze sjednat pouze 

v peněžité formě. Pokud by bylo možné sjednat nájemné také formou naturálního 

plnění, byla by jistá ustanovení (typu „poplatek z prodlení činí za každý den prodlení 

2,5 promile dlužné částky“) ve vztahu k takové formě neaplikovatelná. Přikláním se 

však k názoru, že nájemné lze smluvit i v nepeněžité podobě,117 přičemž je nutné 

posoudit povahu závazku a prodlení nájemce bude mít důsledky podle odpovídajícího 

smluvního typu (v souladu s § 491 odst. 3 obč. z.).    

 Pronajímateli může rovněž vzniknout oprávnění vypovědět nájem bytu ze 

zákonného výpovědního důvodu podle § 711 odst. 2 písm. b) obč. z.  Jestliže nájemce 

nezaplatí nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající 

trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady, hrubě porušuje své povinnosti. Zákon zde 

stanovuje minimální výši dlužné částky, při které je pronajímatel oprávněn k výpovědi, 

přitom nemusí jít o prodlení ve třech po sobě jdoucích měsících, ale i o částečné 

prodlení v delším časovém úseku. Za neplacní nájemného ve smyslu § 711 odst. 2 písm. 

b) se považuje i situace, kdy nájemce neplatí nájemné v plné výši, tedy je placeno 

v nižší částce než dohodnuté, resp. v částce nižší než jednostranně zvýšené.118 

 Nezávisle na poplatku z prodlení si pak pronajímatel s nájemcem může 

v nájemní smlouvě dohodnout smluvní pokutu pro případ prodlení s platbami 

nájemného nebo úhrad  (544 obč. z.). 

                                                 
116 Stanovená výše poplatku z prodlení je oproti úrokům z prodlení vysoká, což nepatrně vyrovnává 
nerovné postavení pronajímatele. Judikatura vyvodila, že při výjimečných okolnostech může být 
uplatňování práva na tento poplatek v rozporu s dobrými mravy. - srov. Rozsudek NS sp. zn. 26 Cdo 
2670/2004 
117 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1854 
118 Dvořáková Záborská, J. Praktické otázky nájmu bytu v současné judikatuře, Právní fórum, 2008/10, 5. 
ročník, str. 439 



 74 

5.2.2 Sleva na nájemném 
 

Splnění povinnosti platit nájemné nelze podmiňovat tím, zda pronajímatel plní 

svou povinnost zajistit nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním 

bytu. Tyto jejich povinnosti nemají povahu vzájemných závazků. 119 Pokud pronajímatel 

neplní svou povinnost, opravňuje nájemce občanský zákoník na uplatnění přiměřené 

slevu z nájemného. Podle § 698 odst. 1 obč. z. má nájemce právo na přiměřenou slevu 

z nájemného, dokud pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě 

závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Toto ustanovení 

navazuje na obecnou úpravu nájemního vztahu § 673 a 674 obč. z., podle kterých není 

nájemce povinen platit nájem, resp. má nárok na přiměřenou  slevu z nájemného, pokud 

pro vady, které nezpůsobil, nemůže pronajatou věc užívat nebo jen omezeně.

 Předpokladem vzniku nájemcova práva na slevu z nájemného je tedy existence 

vady dlouhodobého charakteru, která podstatně zhoršuje užívání bytu či společných 

částí domu a k jejímuž odstranění je povinen pronajímatel. Není rozhodné, z jakého 

důvodu závada vznikla, ani zda její vznik pronajímatel zavinil.120 Nárok nájemce na 

slevu vzniká až poté, kdy pronajímatel i přes nájemcovo upozornění vady neodstranil. 

Formu upozornění zákon nestanoví, a tak může být učiněné ústně nebo písemně. 

 Nájemce může namísto slevy na nájemném uplatnit postup dle § 691 obč. z a 

odstranit vady bránící mu v řádném užívání bytu sám a vůči pronajímateli uplatňovat 

náhradu účelně vynaložených nákladů. Pokud nájemce realizuje své právo odstranit 

závadu, zaniká právo na slevu, jelikož je spojeno s dobou trvání závady.121  

 Nájemci přísluší právo na přiměřenou slevu i tehdy, jestliže nebyla poskytována 

plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže se v důsledku 

toho užívání bytu zhoršilo. V tomto případě není předchozí upozornění pronajímatele 

hmotněprávní předpokladem vzniku nároku a rovněž se nevyžaduje zhoršení užívání 

bytu takové intenzity. Postačuje, aby určitý druh plnění spojený s užíváním bytu nebylo 

po určitou dobu poskytována řádně a včas.      

                                                 
119 Tamtéž  
120 Fiala, J., Korecká V., Kurka V. Vlastnictví a nájem bytů. 3. vyd. Praha: Linde, Praha, a.s., 2005, str. 
124 
121 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1865 



 75 

 Dále nájemci náleží právo na slevu z nájmu, jestliže stavebními úpravami 

v domě se podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu       

(§ 698 odst. 2 obč. z.). Nárok na slevu trvá po celou dobu zhoršení užívání bytu a je pro 

něj bezvýznamné, zda zhoršení podmínek způsobily stavební úpravy protiprávní nebo 

oprávněné.           

 Vedle slevy z nájmu může nájemce v souladu s § 698 odst. 3 obč.z požadovat i 

slevu z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Musíme tedy odlišovat dva 

nároky, protože podmínky jejich vzniku jsou zákonem formulovány odlišně. Sleva 

z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nájemci náleží v případě, kdy 

pronajímatel tato plnění neposkytuje řádně a včas. Půjde o případy, kdy nejsou služby 

poskytovány vůbec, nebo jsou poskytovány pozdě či vadně. Není vyloučeno, aby jedna 

a tatáž skutečnost (vadné plnění služeb) zakládala oba nároky.122 Souběh nároku na 

slevu z nájmu s nárokem na slevu z úhrady tak není vyloučen.   

 Uplatnit právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo z úhrady za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu je třeba u pronajímatele bez zbytečného odkladu 

v souladu s § 699 obč. z. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců 

od odstranění závad. Zatímco první ze lhůt obsažených v tomto ustanovení je pořádková 

a nemá vliv na existenci práva, druhá je lhůtou prekluzivní a jejím uplynutím dochází 

k zániku nájemcova práva na slevu bez dalšího. Lhůta běží od odstranění závad, a tak 

dokud závady trvají, nemůže dojít k počátku běhu propadné lhůty. Při déletrvající vadě 

je tak možno domáhat se slevy jen za šest měsíců nazpět.    

 Pokud nájemce svůj nárok vůči pronajímateli uplatní řádně a včas a ten jej 

odmítne, má nájemce možnost obrátit se k ochraně svého práva na soud, a to v obecné 

tříleté promlčecí lhůtě. Na soud je třeba se obrátit i v případě, že se strany o výši 

přiměřené slevy neshodnou. Zákon hovoří o nároku na přiměřenou slevu z nájemného 

nebo z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ale tento požadavek přiměřenosti 

blíže nevymezuje. Bude vždy záležet na konkrétních okolnostech, tedy na míře porušení 

práv nájemce. 

                                                 
122 Fiala, J., Korecká V., Kurka V. Vlastnictví a nájem bytů. 3. vyd. Praha: Linde, Praha, a.s., 2005, str. 
126 
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5.3 Zajištění práva pronajímatele na nájemné 
 

Jak už jsme uvedli výše, zákonem č. 107/2006 Sb. bylo do občanského zákoníku 

vloženo nové kogentní ustanovení § 686a. Toto ustanovení umožňuje zajistit 

vymahatelnost pronajímatelových pohledávek z nájemného a úhrad za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, jakož i úhrad jiných závazků nájemce v 

souvislosti s nájmem.         

 Před účinností tohoto ustanovení bylo pronajímatelovo právo na zajištění 

nájemného ošetřeno § 672 obč. z., jenž dává pronajímateli zástavní právo k movitým 

věcem, které jsou na pronajaté věci a patří nájemci nebo osobám, které s ním žijí ve 

společné domácnosti. Obecné ustanovení je možno na nájem bytu aplikovat i nadále, 

nutno ale dodat, že se zajištění zástavním právem vztahuje pouze na nájemné, nikoliv na 

jiné závazky související s nájmem.       

 V souladu s § 686a obč. z. má pronajímatel právo požadovat složení peněžité 

částky, tzv. kauce123, jejíž výše nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a 

zálohy na úhradu služeb. Pro absenci právního předpisu, který by stanovil výši 

nájemného nebo záloh na úhrady za služby, bude se přípustná výše kauce odvíjet od 

smluvené výše těchto plateb. Pronajímatel je povinen peněžní prostředky za všechny 

nájemce vložit na zvláštní účet u peněžního ústavu, přičemž nese náklady spojené s jeho 

vedením. Nemůže s nimi naložit jiným způsobem, např. ponechat je u sebe. Zaplacením 

prostředků na zvláštní účet vzniká pohledávka nájemce proti pronajímatelovi na vrácení 

prostředků, splatná po skončení nájmu.124  

Kauci může pronajímatel z taxativně stanovených důvodů použít k úhradě svých 

pohledávek vůči nájemci vzniklých v souvislosti s nájmem. Pokud byla pohledávka 

přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, rozhodčím nálezem nebo byla písemně 

uznána nájemcem, může ji pronajímatel započíst oproti pohledávce nájemce na vrácení 

kauce. Zákon zde nešťastně kombinuje náhradní čerpání peněžních prostředků s jejich 

započtením.125  

                                                 
123 Institut kauce využívali pronajímatelé už dříve a k zajištění budoucích pohledávek požadovali složení 
jistoty v souladu ustanovením § 555 obč. z.  
124 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1 
vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 1812 
125 Grulich, T. Kauce k zajištění nájemného, Právní fórum, 2008/10, 5. ročník, str. 424 
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Použije-li pronajímatel oprávněně této kauce, je ji nájemce povinen do jednoho 

měsíce doplnit na původní výši. Přestože není výslovně stanovena pronajímatelova 

povinnost informovat nájemce o užití těchto prostředků, bude pro počátek lhůty 

rozhodný takový den.126 Po skončení nájemního vztahu je pronajímatel povinen vrátit 

kauci nájemci, příp. jeho právnímu nástupci, a to včetně příslušenství,127 ledaže byla 

oprávněně použita a nebyla doplněna. Povinnost vrátit složenou kauci musí 

pronajímatel splnit do jednoho měsíce ode dne, kdy mu byl byt nájemcem předán.  

Požádat složení kauce na základě ustanovení § 686a obč.z. je možné i u 

družstevních bytů v takovém případě, kdy požadavek na složení kauce bude výslovně 

uveden ve stanovách bytového družstva jako jedna z podmínek, za nichž lze ve smyslu 

§ 685 odst. 2 obč.z. uzavřít nájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu. 

 Závěrem nutno říci, že zavedení institutu kauce, jako zvláštního zajišťovacího 

prostředku, mělo sloužit k posílení pozic pronajímatele, zákonné stanovení její výše, 

vedení zvláštního účtu, apod., ale spíše znamená posílení pozice nájemce. Kauci 

využívali pronajímatelé už před účinností novely č. 107/2006 Sb., když k zajištění 

budoucích pohledávek požadovali složení jistoty v souladu ustanovením § 555 obč. z., 

které zaručovalo oproti dnešní úpravě větší smluvní volnost. 

                                                 
126 Pohledávka pronajímatele nezanikne samotným čerpáním z účtu, ale až teprve započtením, tj. kdy 
nájemci dojde právní úkon pronajímatele. 
127 Dle § 121 odst. 3 obč. z. jsou příslušenstvím pohledávky úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a 
náklady spojené s jejím uplatněním. 
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5.4 Zvýšení nájemného za trvání nájemního vztahu  
 

Výše nájemného nemusí být po celou dobu nájemního vztahu stejná. Stejně jako 

je možno dohodnout výši nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a 

způsob jejich placení, tak lze smluvně upravit i změnu této výše.    

 Dohoda o způsobu změny výše nájemného, ať je už obsažena přímo v nájemní 

smlouvě, nebo sjednána později, je vždy přípustná a výše takto změněného nájemného 

není v současnosti limitována žádným právním předpisem. Takto lze dohodnout 

samozřejmě i způsob jednostranného zvyšování nájemného pronajímatelem. Smluvní 

volnosti  koresponduje i zák. č. 107/2006, který v § 3 odst. 2 vylučuje svou aplikaci, 

pokud byla po jeho účinnosti uzavřena dohoda o změně nájemného (viz bod 5.1.7).  

 

 

5.4.1 Zvýšení podle zákona č. 107/2006 Sb.   
 

Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, má 

povahu zvláštního právního předpisu, na který odkazuje § 696 odst. 1 obč. z., ale 

nereguluje výši nájemného jako takovou, reguluje právě jen postup pronajímatele při 

jednostranném zvyšování nájemného v průběhu nájemního vztahu při absenci dohody 

s nájemcem.           

 Zvýšit nájemné je pronajímatel oprávněn pouze jedenkrát ročně, a to počínaje 

1.1.2007. V následujících letech může pronajímatel jednostranně zvyšovat nájemné 

vždy k 1. lednu. Zvýšit nájemné je možné i k pozdějšímu měsíci daného roku, ale 

nikoliv zpětně za období, které již od 1. ledna daného roku uplynulo. Bude se jednat 

zejména o případ, kdy se nájemci nepodaří včas doručit oznámení o zvýšení nájemného.  

Písemné oznámení, řádně doručené nájemci, je zásadním předpokladem 

účinnosti jednostranného zvýšení nájemného. Součástí oznámení musí být zdůvodnění, 

že bylo vyšší nájemné řádně stanoveno a že jeho zvýšení nepřekračuje maximální 

přírůstek měsíčního nájemného. Způsob a formu doručení zákon neřeší. Stejně jako v 

případě doručování výpovědi z nájmu, i zde se uplatní tzv. teorie dojití (viz výše).  
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Povinnost nájemce platit zvýšené nájemné vzniká dnem, který je uveden 

v oznámení o zvýšení nájemného, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce, 

který následuje po uplynutí tří kalendářních měsíců od doručení oznámení nájemci. 

V této hmotněprávní prekluzivní lhůtě je nájemce oprávněn k podání žaloby k soudu na 

určení neplatnosti zvýšení nájemného a až do pravomocného rozhodnutí soudu není 

nájemce povinen zvýšené nájemné platit. Nájemci je tak dána dostatečná lhůta, v níž 

může zvýšení nájemného překontrolovat a případně se dožadovat ochrany soudu.  

Pokud ale bude žaloba zamítnuta, nájemce musí doplatit nájemné zpětně k datu jeho 

zvýšení.           

 Na základě zákona č. 107/2006 Sb. tedy může obecný soud určit neplatnost 

jednostranného zvýšení nájemného pronajímatelem, rozhodně však nemá zákonné 

zmocnění k určení samotné výše nájemného.     

 Období, ve kterém lze jednostranné zvýšení nájemného uplatnit, končí obecně 

31.12.2010, u bytů v některých vybraných obcích (Hl. m. Praha, obce Středočeského 

kraje s počtem obyvatel k 1.1.2009 vyšším než 9 999, Č. Budějovice, Plzeň, K. Vary, 

Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc a Zlín)128 až 31.12.2012. 

 Zákon povoluje jednostranné zvýšení nájemného v závislosti na výši tzv. 

aktuálního  nájemného. Aktuálním nájemným se rozumí doposud skutečně placené 

nájemné, tj. stanovené již zrušenými právními předpisy. Pronajímatel je oprávněn 

využít postup pouze tehdy, je-li toto aktuální nájemné nižší než hodnota tzv. cílového 

nájemného, tj. nájemného, kterého může být dosaženo prostřednictvím jednostranného 

ho zvyšování k 1. 1. 2010, resp. k 1 .1. 2012.       

 Jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem není tedy libovolné, ale má své 

zákonné limity. Částka, o kterou pronajímatel může během 4 let, resp. 6 let jednostranně 

zvýšit nájemné, je omezena tzv. cílovou hodnotou měsíčního nájemného za 1m2 

podlahové plochy bytu, která je odvozena ze základní ceny za 1m2 podlahové plochy 

bytu. Tato základní cena bytu je zjišťována z údajů o kupních cenách bytů ze statistiky 

nemovitostí, zpracovávané Ministerstvem financí, a měla by reflektovat vývoj tržních 

cen bytů.             

                                                 
128 Kriteriem výběru těchto obcí byly převažující (odhadované) hodnoty dosažené jednostranným 
zvyšováním nájemného v roce 2009 vyšší než 40 Kč/m2. Prodloužení deregulace se dle údajů MMR týká 
300 000 bytů. 
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Jak někteří autoři upozorňují, použitá statistika MF je zavádějící a základní ceny 

reálné tržní ceny bytů neodrážejí.129 Definovat tržní ceny bytů je ovšem velmi obtížný 

úkol, a to i vzhledem k deformaci tržních signálů samotnou regulací, resp. deregulací 

nájemného.         

 Obecně tvoří cílové nájemné 5 % ze základní ceny bytu, toto procento klesá ve 

vazbě na kvalitu a lokaci bytu. Jak uvádí důvodová zpráva k zák. č. 107/2006 Sb., 

použití 5 % podílu z ceny bytu jako cílové hodnoty nájemného ve většině bytů je 

výsledkem posouzení únosnosti dopadů jednostranného zvyšování nájemného a vychází 

z dostupných odborných názorů.        

 Dále zvýšení nájemného nesmí být v každém roce zvyšování vyšší než 

maximální přírůstek měsíčního nájemného stanovený  pro  každou  konkrétní  hodnotu 

aktuálního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu ve vztahu k odpovídající cílové 

hodnotě měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu.    

 Poměrně složitý algoritmus výpočtu cílové hodnoty měsíčního nájemného za 

1m2 podlahové plochy bytu a maximálního přírůstku měsíčního nájemného stanoví zák. 

č. 107/2006 Sb. ve své příloze.130 Každoročně aktualizované údaje131 nezbytné pro tento 

výpočet vyhlašovalo a zveřejňovalo MMR formou sdělení ve Sbírce zákonů vždy s 

účinností od 1. července. Hodnoty cílového nájemného tak byly přepočítávány 

z aktualizovaných tržních cen bytů. Poslední takové sdělení MMR (č. 180/2009 Sb.) 

bylo vyhlášeno v roce 2009, což znamená, že v obcích, kde je možnost jednostranného 

zvyšování nájemného prodloužena, se hodnota základních cen ani cílová hodnota 

měsíčního nájemného pro roky 2010, 2011 a 2012 už nebude měnit. 

Možnost jednostranného zvyšování nájmu se týká pouze určitých typů 

nájemních vztahů, u nichž se po ukončení čtyřletého, resp. šestiletého přechodného 

období předpokládá využití smluvního přístupu. Zákon o jednostranném zvyšování 

nájemného nelze použít zejména v těch případech, kdy nájemné není sjednáváno na 

                                                 
129 Viz Boušová, K. Sunega: vypuštění místně obvyklého nájemného ze zákona může být nebezpečné [cit. 
13.7.2009]. Dostupný z http://www.penize.cz/17929-sunega-vypusteni-mistne-obvykleho-najemneho-ze-
zakona-muze-byt-nebezpecne 
130 Tento algoritmus uvádím v příloze č. 3 diplomové práce. 
131 a) výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, b) cílové hodnoty měsíčního nájemného za 1m2 
podlahové plochy bytu, c) maximální přírůstky měsíčního nájemného, d) územní rozčlenění obcí 
seskupením katastrálních území, e) roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel. 
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základě podmínek obvyklých na trhu.132 Okruh těchto nájemních vztahů je vymezen  v 

§ 1 odst. 2 negativně, tedy výčtem těch, u kterých jednostranné zvyšování nájmu 

aplikovat nelze.133 

 

 

5.4.2 Určení výše nájemného soudem a otázka náhrady za nucené omezení 
vlastnického práva 

 

Shrneme-li právní názor Ústavního soudu (viz bod 5.1.6), při dlouhodobé 

protiústavní nečinnosti zákonodárce (spočívající v nepřijetí zvláštního právního 

předpisu vymezujícího případy, ve kterých je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit 

nájemné, úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu a změnit další podmínky 

nájemní smlouvy) jsou obecné soudy povinny konstitutivně rozhodovat o zvýšení 

nájemného pro futuro a svou judikaturou tak vyplňovat mezeru v právní úpravě. 

Takovéto určení výše nájemného soudním rozhodnutím je přitom mimořádným 

prostředkem, který je myslitelný právě jen při absenci konkrétní právní úpravy. 

 Obecné soudy se se závěry ÚS neztotožnily a žaloby na určení výše nájemného 

zamítají s odůvodněním, že za situace, kdy chybí právní předpis umožňující 

jednostranné zvýšení, nemůže být nájemné měněno rozhodnutím soudu. Neboť se tím 

dopouštějí odepření spravedlnosti (denegatio iustitiae) a porušují právo pronajímatele na 

spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 LZPS, Ústavní soud rozsudky obecných 

soudů opakovaně ruší (např. nález III. ÚS 696/07 #1 z 5. 2. 2009).   

                                                 
132 Schödelbauerová, P. Komentář k zákonu o jednostranném zvyšování nájemného z bytu [cit. 6. 7. 
2009]. Dostupné z 
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=550c2638-e731-4746-aea5-d0bd6bba8163 
133 Zákon se nevztahuje na byty: 

a) pronajaté společníkům, členům nebo zakladatelům právnické osoby vzniklé za účelem, aby se 
stala vlastníkem domu s byty, 

b) bytových družstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou 
pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové 
výstavbě, které jsou v nájmu jejich členů,  

c) bytových družstev označovaných podle dřívějších právních předpisů jako lidová bytová 
družstva, které jsou v nájmu jejich členů, 

d)  jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování byla 
obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních 
bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace, 

e) zvláštního určení a bytech v domech zvláštního určení, jejichž výstavba byla povolena před 30. 
červnem 1993. 
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 Právní názor Ústavního soudu ohledně soudní dotvorby práva v oblasti nájmu 

bytu není konstantní, ale v průběhu let se vyvíjí a zpřesňuje (srov. nálezy sp. zn. I. ÚS 

489/05, sp. zn. IV. ÚS 175/08,  sp. zn. III. ÚS 3158/07). Aktuálně má za cíl odstranit 

rozpory v judikatuře stanovisko pléna Pl. ÚS-st 27/09 ze dne 28. 4. 2009, publikované 

pod č. 136/2009 Sb.  

V tomto stanovisku Ústavní soud opět apeluje na obecné soudy, aby žaloby na 

určení výše nájemného nezamítaly z důvodu chybějící právní normy. Jak ÚS vyslovuje, 

jeho nález sp. zn. Pl. ÚS 20/05 působí za mimořádných okolností erga omnes a plní 

funkci zákona. Obecné soudy proto musí rozhodnout o zvýšení nájemného, a to za 

období od podání žaloby do 31. 12. 2006. Nájemné za období před podáním žaloby 

zvyšovat nemohou, neboť tomu brání konstitutivní povaha rozhodnutí o zvýšení 

nájemného, které může mít účinky pouze do budoucna. Okamžik případného zvýšení 

nájemného váže Ústavní soud ke dni podání žaloby, což shledává jako jediné přijatelné 

řešení pro pronajímatele i nájemce, vyhovující principu proporcionality. Jednostranné 

zvýšení nájemného po 1. 1. 2007 přiznat nelze, protože jej již umožňuje zákon č. 

107/2006 Sb.          

 Závěr o splynutí okamžiku zvýšení nájemného s okamžikem podání žaloby se 

zdá být racionální, i když je nedostatečně zdůvodněn. Kdyby bylo zvýšení navázáno na 

právní moc rozsudku, žaloby, o nichž dosud nebylo rozhodnuto, by nyní musely být 

z důvodu účinnosti zák. č. 107/2006 Sb. zamítnuty. Na druhé straně to znamená, že 

pronajímatel bytu, který v minulosti nepodal žalobu, se v současné době již nemůže 

domáhat soudního zvýšení nájemného za zmiňované období právního vakua.134  

Stanovisko pléna ÚS se zabývá i otázkou odpovědnosti státu za majetkovou 

újmu vzniklou nepřijetím předvídané právní úpravy, vyslovenou nálezem sp. zn. I. ÚS 

489/05. Tento nález připustil subsidiární možnost pronajímatele obrátit se s uplatněním 

náhrady škody vůči státu, pokud jeho důvodný nárok nebude v plné míře uspokojen po 

vyčerpání efektivních procesních prostředků k ochraně práva směřujících vůči nájemci. 

V právní praxi se poté objevily spory, zejména ohledně jaké právní normy odpovědnost 

státu posuzovat. 135         

                                                 
134 Navíc je nutné brát zřetel na tříletou lhůtu, ve které se právo pronajímatele na zaplacení nájemného 
promlčuje (§ 101 obč. z). 
135 V úvahu připadala odpovědnost za nesprávný úřední postup smyslu § 13 OdpŠk či obecná 
občanskoprávní odpovědnost dle § 420 obč. z.  
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Protože parlament nelze považovat za orgán veřejné správy, soud nebo jiný 

srovnatelný orgán státu a jeho odpovědnost je v první řadě politická, Ústavní soud nyní 

odmítá, že by konstatování protiústavní nečinnosti zákonodárce zakládalo jednotlivci 

nárok na náhradu škody. Podle názoru vyjádřeného ve stanovisku pléna Pl.ÚS-st 27/09 

svědčí pronajímateli jiný právní titul, kterým je právo na náhradu za nucené omezení 

vlastnického práva podle čl. 11 odst. 4 LZPS.  Přitom ale sama protiústavnost úpravy 

regulovaného nájemného136 ještě neznamená, že v každém individuálním případě bylo 

porušeno základní právo pronajímatele, a výše nároku na náhradu za nucené omezení 

vlastnického práva podle čl. 11 odst. 4 Listiny nemusí být identická s rozdílem mezi 

obvyklým a regulovaným nájemným.       

 Žaloby pronajímatelů na náhradu škody vůči státu opírající se o zákon               

č. 82/1998 Sb. jsou tudíž obecné soudy povinny posoudit z hlediska jejich práva na 

náhradu za nucené omezení vlastnického práva podle čl. 11 odst. 4 LZPS. Jelikož tento 

článek sám o sobě neobsahuje žádnou bližší úpravu (např. u kterého státního orgánu je 

nutno nárok uplatnit, v jakých lhůtách), je nutno postupovat analogicky podle předpisu 

svým obsahem a účelem nejbližšího, tedy dle zák. č. 82/1998 Sb.  

 Ústavní soud dále konstatuje, že za dobu počínající dnem podání žaloby má 

pronajímatel nárok proti státu na náhradu za nucené omezení vlastnického práva vůči 

nároku proti nájemci na zvýšení nájemného subsidiární charakter, zatímco za 

předcházející dobu může pronajímatel uplatnit svůj nárok proti státu přímo (neboť 

žádný nárok za toto období vůči nájemci nemá). Do kdy však má být taková žaloba 

podána a za jaké období se pronajímatel může domáhat náhrady přímo proti státu, 

nechává otevřené. Zůstává tedy otázkou, zda pronajímatel nyní může žalovat stát a        

- pokud ano - zda je relevantní skutečnost, že v minulosti podal, resp. nepodal žalobu 

proti nájemci.          

 Záměrem stanoviska pléna č. 136/2009 Sb. bylo sjednotit nejen dosavadní 

judikaturu Ústavního soudu, ale také rozhodovací praxi obecných soudů, avšak přináší 

spíše více otázek (i s ohledem na odlišná stanoviska sedmi ústavních soudců). Ani 

Ústavní soud nepovažuje celou věc za definitivně vyřešenou a vznáší silný apel na 

zákonodárce, aby se znovu a tentokrát systematicky zabýval problematikou 

regulovaného nájemného. 
                                                 
136 Z argumentace Ústavního soudu vyplývá, že považuje omezení vlastnického práva v důsledku 
regulace nájemného za ústavně konformní do roku 2000.  
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5.5 Úprava nájemného de lege ferenda 
 

Po účinnosti zákona č. 107/2006 Sb., tj. po skončení čtyřletého, resp. šestiletého 

přechodného období má být cena nájemného svobodně určována na základě smluvního 

principu. Jaká ale skutečně bude legislativní i faktická situace po 1. 1. 2011, resp. po 1. 

1. 2013, zůstává otevřenou otázkou.        

 Pokud nebude přijat právní předpis, který by upravil jednostranné zvyšování 

nájemného, je možno, že nastane znovu období právního vakua a opětovného 

zafixování výše nájemného, nyní již částečně deregulovaného, ale stále ještě 

nedosahující úrovně nájemného sjednávaného dohodou.    

 Na zákon č. 107/2006 Sb. navazuje vládní návrh novely občanského zákoníku 

(tzv. malá novela), který mimo jiné vkládá do § 696 nové odstavce upravující postup 

soudů. 137 Jak uvádí důvodová zpráva návrhu, nájemce i pronajímatel budou mít právo 

domáhat se určení výše nájemného na nájemné v místě a čase obvyklé u příslušného 

soudu – tj. výrokem soudu náhradou za dohodu. Takový mechanismus by umožňoval 

jak snižování, tak i zvyšování nájemného. Poslední stanovená výše nájmu by platila do 

doby, než o nové výši rozhodne soud nebo dohoda nájemce a pronajímatele.  

 Z místně obvyklého nájemného138 je možno vycházet až po odstranění 

největších cenových deformací v oblasti nájemního bydlení, ideálně po dokončení 

deregulačního procesu, tedy až nebudou dvě rozdílné úrovně nájemného. Jak už jsme 

zmiňovali výše, v současné době je statistika ceny nájemného zkreslená, což je dáno 

deformací tržních signálů regulací. Výše neregulovaného nájemného je ovlivněna výší 

nájemného regulovaného.         

 Zatímco tento vládní návrh je ve fázi prvního čtení v Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, již do třetího čtení půjde návrh zákona o nájemném z bytů a jeho 

                                                 
137 V § 696 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce, které znějí: 
      (2) Nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou a neodpovídá-li nájemné v místě a čase obvyklému 
nájemnému, rozhodne na návrh pronajímatele nebo nájemce o změně nájemného na v místě a čase 
obvyklé nájemné soud. Změnu nájemného lze přiznat ode dne podání návrhu k soudu. 
      (3) Soud může rozhodnout podle odstavce 2 také v případě nájmu sjednaného na dobu neurčitou, kde 
došlo ke sjednání nájemného dohodou a kde došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založila v 
právech a povinnostech stran hrubý nepoměr. Navrhovatel musí prokázat, že změnu nemohl rozumně 
předpokládat ani ovlivnit. 
138 MMR připravuje informační databázi orientační úrovně obvyklého nájemného, která soudům a 
soudním znalcům pomůže při řešení sporů. 
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sjednávání, jehož pozměňovací návrh již reflektuje zák. č. 150/2009 Sb.139 Tento návrh 

by pronajímateli umožnil smluvené nájemné jednostranně zvyšovat jednou ročně, a to 

pouze v závislosti na inflaci.140 Povinnost platit zvýšené nájemné by vznikala nejdříve 

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 3 kalendářních měsíců od 

jeho doručení a v této lhůtě by byl nájemce oprávněn podat žalobu k soudu na určení 

neplatnosti zvýšení. Zvýšení úměrné inflaci se ale nezdá být ideální, protože při poklesu 

inflace by nájemné prakticky mohlo stagnovat.    

 Velkým přínosem pro právní úpravu nájmu bytu se jeví být připravovaná 

rekodifikace občanského práva. Jak uvádí důvodová zpráva, základním cílem nového 

občanského zákoníku je rozchod s právními tradicemi totalitarismu a vytvoření 

standardního občanského zákoníku kontinentálního typu. V oblasti nájmu to především 

znamená odstranění nadměrné ochrany nájemců, a tedy i asymetričnosti v právech a 

povinnostech subjektů nájemního smlouvy.      

 Nájemnému jsou věnovány § 2085 až § 2092 návrhu. Výše nájemného již není 

podstatnou náležitostí nájemní smlouvy, ale může být stanovena až po jejím uzavření. 

Pronajímateli vzniká právo na nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v 

místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek. 

Nedohodnou-li se strany o výši nájemného, má každá z nich právo žádat, aby o výši 

nájemného rozhodl soud.       

 Účastníci smlouvy jsou oprávněni si ujednat, která plnění spojená s užíváním 

bytu nebo s ním související (služby) zajistí pronajímatel a která nájemce. V opačném 

případě pronajímatel zajistí po dobu nájmu nezbytné služby a vláda stanoví nařízením 

způsob rozúčtování cen a úhrady nezbytných služeb (§ 2086 odst. 2 až 4).  

 Ustanovení § 2087 umožňuje sjednat každoroční zvyšování nájemného. Pro 

případ, že se pronajímatel s nájemcem nedohodne na změně nájemného, je pronajímatel 

oprávněn písemně navrhnout jeho zvýšení až do výše srovnatelného nájemného 

                                                 
139 Dle § 4 odst. 1: Nedojde-li mezi pronajímatelem a nájemcem k dohodě o nové výši nájemného může 
pronajímatel v bytech, ve kterých bylo nájemné ke dni 17. prosince 2002 regulováno maximální cenou a 
po 19. březnu 2003 do účinnosti tohoto zákona nebyla sjednána jeho změna nebo bylo zvýšeno 
jednostranně podle zákona č. 107/2006 Sb. bez souhlasu nájemce zvýšit nájemné jednou ročně od 1. 
ledna 2010 a od 1. ledna 2011, popřípadě později v těchto rocích, avšak nikoliv zpětně za období, které 
uplynulo od 1. ledna daného roku, nejvýše vždy až o 4 Kč/m2/měsíčně. 
140 Od 1. ledna 2012 má pronajímatel na jednostranné zvýšení nájemného, jestliže nájemné nebylo 
nájemci zvýšeno po dobu 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících datu uvedenému 
v návrhu pronajímatele a navrhované zvýšení nájemného za byt nepřesahuje průměrnou míru inflace 
předchozího roku vyhlášenou ČSÚ. 



 86 

obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v 

posledních třech letech, nebude vyšší než 20%. Takový návrh lze podat nejdříve po 

uplynutí dvanácti kalendářních měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno. Pokud 

nájemce s návrhem souhlasí, začne platit zvýšené nájemné počínaje třetím kalendářním 

měsícem po doručení návrhu. V případě, že nájemce nesouhlasí nebo do dvou měsíců 

od doručení návrhu nesdělí, že souhlasí, může se pronajímatel obrátit k soudu s žalobou 

na určení výše nájemného a to v prekluzivní lhůtě dalších tří měsíců. Stejného postupu 

se může použít pokud nájemce požaduje snížení nájemného.    

 Pro určení výše nájemného je tedy rozhodující tzv. nájemné v místě obvyklé, 

přičemž postup pro jeho zjištění má stanovit prováděcí předpis. A při určení jeho výše 

není soud vázán návrhy stran.      

 Nájemné je splatné předem za každý měsíc, nejpozději do pátého dne 

příslušného platebního období (§ 2090). Jde o dispozitivní ustanovení od kterého se 

strany mohou odchýlit. Není vyloučeno platit nájemné čtvrtletně, ročně či v jiné 

periodě. Nájemné se platí pevnou částkou, nelze platit předem za větší počet období. 

Nově je zakotvena povinnost pronajímatele dovolit nájemci nahlédnout do vyúčtování 

nákladů na poskytnuté služby za minulý kalendářní rok, jakož i pořídit si z vyúčtování 

výpisy nebo opisy.         

 Co se týká kauce (v návrhu tzv. jistoty), nesmí být vyšší než šestinásobek 

měsíčního nájemného. Nájemci vzniká vůči pronajímateli pohledávka na vrácení kauce, 

která dospěje při skončení nájmu. Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci 

a započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nový zákon tak už 

nesměšuje náhradní čerpání peněžních prostředků s jejich započtením.  

 Účinnost nového kodexu je navrhována k 1. 1. 2012 při zachování stávajícího 

harmonogramu projednávání oběma komorami Parlamentu ČR.141  

 

 

 

 

 

 
                                                 
141 V současné době je návrh zákona v prvotní fázi projednávání. Vláda ČR jej předložila Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR 7. 5. 2009.  



 87 

6 Závěr  

 

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 

                                                 
142 Rozsudek velkého senátu Soudu ze dne 19. června 2006 ve věci stížnosti č. 35014/97 Hutten-Czapska 
proti Polsku, zveřejněný na portálu Ministerstva spravedlnosti ČR [odkazováno 20. 7. 2009]. Dostupný z 
http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=390&d=111010  
– jeho výtah uvádím v příloze 4 
143 Tento článek zní: Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo 
nemůže byt zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a 
obecné zásady mezinárodního práva. Předchozí ustanoveni nebrání právu států přijímat zákony, které 
považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní 
a jiných poplatků nebo pokut. 
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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 

                                                 
144 V rozhodnutí ve věci samé přiznal ESLP stěžovatelce 30 000 eur za morální újmu a  dále musí stát 
uhradit  240 000 polských zlotých za celkovou materiální škodu vzniklou v důsledku existence systému 
regulace nájemného v souladu s dohodou o smírném urovnání ze dne 28. 4. 2008. 
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z 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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Příloha č. 1  
 
Vyhláška MF č. 30/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška MF č. 176/1993 Sb., o 

nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 

     

     Ustanovení § 5a 

 

Maximální cena základního měsíčního za 1 m2 podlahové plochy bytu příslušné kategorie se každoročně 

s platností od 1. července do 30. června následujícího roku stanoví takto: 

 

     Nt+1 = Nt x K i x Kv x Kr , 

Kde:   

 Nt+1 = nová maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu 

platná od 1. července běžného roku,  

 Nt = maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu platná 

do 30. června běžného roku, 

 K i = koeficient růstu nájemného vyjadřující míru inflace za celý předcházející kalendářní rok, 

 K v =  koeficient růstu nájemného v závislosti na velikosti obce, 

  K r = koeficient rozhodovací. 

 

Koeficient K i se odvozuje z ročního klouzavého průměru změny hladiny spotřebitelských cen 

za předcházející kalendářní rok podle indexu Českého statistického úřadu. Ministerstvo financí 

stanovovalo výši koeficientu K i svým rozhodnutím a uveřejňovalo jej v Cenovém věstníku do 1. března 

běžného roku včetně. 

 

Koeficient K r má hodnotu 1,00. Ministerstva financí může v rámci rozhodnutí stanovit koeficient K r nižší 

než 1,00, je-li míra inflace vyjádřená koeficientem K i nižší než 1,10. 

 

Maximální koeficient růstu nájemného v závislosti na velikosti koeficientu K v činí u 

a) Prahy 1,19, b) obce nad 100 tisíc obyvatel 1,15, c) obce od 50 tisíc do 99 999 obyvatel 1,11, d) obce 

od 10 tisíc do 49 999 obyvatel 1,08,  e) obce do 9 999 obyvatel  1,06. 

 

Konkrétní výši koeficientu K v pro celé území obce je stanovena obecně závaznou vyhláškou, která 

nabude účinnosti nejpozději 1. července běžného roku. Obec může maximální koeficient K v snížit až na 

hodnotu 1,00 nebo může v odůvodněných případech použít koeficient stanovený pro nejblíže vyšší 

skupinu obcí až do jeho maximální výše.  
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Příloha č. 2  

Vyhláška MF č. 41/1999 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška MF č. 176/1993 Sb., o 

nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 

 

     Ustanovení § 5a 

 

Maximální cena základního měsíčního za 1 m2 podlahové plochy bytu příslušné kategorie se každoročně 

s platností od 1. července do 30. června následujícího roku stanoví takto: 

 

     Nt+1 = Nt x K i  
   
Kde: 
 
 Nt+1 = nová maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu 
platná od 1. července běžného roku, 
 Nt = maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu platná 
do 30. června běžného roku, 
 K i = koeficient růstu nájemného 
  
Maximální koeficient růstu nájemného K i vyjadřuje průměrné měsíční tempo růstu úhrnného indexu cen 

stavebních prací v předchozím roce a stanoví ho Ministerstvo financí svým rozhodnutím, které uveřejňuje 

v Cenovém věstníku do 1. března běžného roku. Konkrétní výši koeficientu K i  pro celé území obce 

stanoví obec obecně závaznou vyhláškou, která nabude účinnosti nejpozději 1. července běžného roku. 

Obec může maximální koeficient K i snížit až na  hodnotu 1, 00.  Vydanou vyhlášku musí obec do  30 dnů 

od její účinnosti zaslat na  vědomí Ministerstvu financí.Nestanoví-li obec konkrétní výši koeficientu Ki, 

platí pro ni maximální koeficient podle rozhodnutí Ministerstva financí.  
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Příloha č. 3 

Příloha zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o 

změně zákona  č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 

Postup stanovení cílové hodnoty měsíčního nájemného za m2 podlahové plochy bytu a maximálních 

přírůstků měsíčního nájemného :  

Cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/m2 se vypočítá 

podle vzorce:  

     CN = 1/12 * p * ZC 

kde:  

 CN = cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, 
 ZC = základní cena za jeden m2 podlahové plochy bytu,  
 p = je koeficient vyjadřující podíl ročního nájemného na základní ceně bytu, 
p má hodnotu: 
a) p = 0,026 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 1 vymezeném sdělením 
MMR, 
b) p = 0,0325 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 2 vymezeném sdělením 
MMR, 
c) p = 0,041 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 6 vymezeném sdělením 
MMR, 
d) p = 0,045 u všech ostatních bytů se sníženou kvalitou, 
e) p = 0,029 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 1 vymezeném sdělením MMR, 
f) p = 0,0365 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 2 vymezeném sdělením MMR, 
g) p = 0,046 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 6 vymezeném sdělením MMR, 
h) p = 0,05 u všech ostatních bytů. 
 

Maximální přírůstek měsíčního nájemného vyjádřený v % se vypočítá podle vzorce : 

 

                    
Kde: 
 MP = maximální přírůstek měsíčního nájemného vyjádřený v %,  
 CN = cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/m2,  
 AN = je aktuální hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v 
Kč/m2. 
 
k je pořadový rok v rámci platnosti části první zákona, přičemž 
A) Pro období 1. ledna 2007 až 31. prosince 2010, v případech, kdy jednostranné zvyšování nájemného 
končí 31. prosince 2010, 
 k = 1 pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007  
 k = 2 pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008  
 k = 3 pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009  
 k = 4 pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010. 

B) Pro období 1. ledna 2007 až 31. prosince 2012, v případech, kdy jednostranné zvyšování nájemného 
končí 31. prosince 2012, 

k = 1 pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007  
 k = 2 pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008  
 k = 3 pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009  
 k = 2 pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010. 
 k = 3 pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011  
 k = 4 pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012. 
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Příloha č. 4 

Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 19. 6. 2006 ve věci stížnosti č. 35014/97 Hutten-
Czapska proti Polsku 
 
 
Soud zastává názor, že polský stát nenalezl nezbytnou spravedlivou rovnováhu mezi obecnými zájmy 
společnosti a ochranou vlastnického práva,  
z toho důvodu 
 
1. zamítá jednomyslně předběžnou námitku vlády o neslučitelnosti stížnosti katione temporis; 
 
2. rozhoduje jednomyslně, že k porušení článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě došlo; 
 
3. rozhoduje šestnácti hlasy proti jednomu, že výše uvedené porušení bylo zapříčiněno problémem 
systémové povahy spojeným se špatným fungováním vnitrostátní právní úpravy spočívajícím v tom, že: 
 

a) ukládala a nadále ukládá vlastníkům omezení jejich práv, zejména tím, že obsahuje 
vadná ustanovení týkající se stanovení nájemného; 
 
b) neupravovalo a neupravuje žádný postup ani mechanismus umožňující vlastníkům 
vyrovnat ztráty utrp ěné v souvislosti s údržbou majetku; 

 
4. rozhoduje patnácti hlasy proti dvěma, že za účelem ukončení systémového porušování zjištěného v této 
věci musí žalovaný stát prostřednictvím vhodných právních nebo jiných opatření zabezpečit ve svém 
vnitrostátním právním řádu mechanismus pro zachovávání spravedlivé rovnováhy mezi zájmy 
vlastníků a obecným zájmem společnosti, v souladu s požadavky na ochranu vlastnického práva podle 
Úmluvy; 
 
5. rozhoduje jednomyslně, že za daného stavu nelze prozatím rozhodnout o otázce použití článku 41 
Úmluvy v souvislosti s náhradou, která má být stěžovatelce přiznána z titulu materiální škody, a proto: 
a) její projednání odkládá; 
b) vyzývá vládu a stěžovatelku, aby mu ve lhůtě šesti měsíců od data oznámení tohoto rozsudku 
předložily k této otázce písemná stanoviska a zejména jej seznámily s případně uzavřenou dohodou; 
c) odkládá další postup ve věci a pověřuje předsedu Soudu, aby podle potřeby další postup stanovil; 
 
6. rozhoduje jednomyslně, že 
a) žalovaný stát má ve lhůtě tří měsíců zaplatit stěžovatelce tyto částky: 
(i) 30 000 € (třicet tisíc eur) jako náhradu morální újmy; 
(ii) 22 500 € (dvacet dva tisíce pět set eur) jako náhradu nákladů řízení; 
(iii) případnou částku daně z výše uvedených částek; 
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Příloha č. 5 

Znění stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ze dne 25. 5. 2005 
 

Stěžovatelé A (osoby, které jsou vlastníky nemovitostí, a to nájemních domů či bytů, kde nájemníci 
dosud platí regulované nájemné) tvrdí, že  

• dlouhodobým nerespektováním Listiny základních práv a svobod, Ústavy ČR i mezinárodních 
smluv ze strany vlády České republiky a jejich jednotlivých výkonných složek, jakož i ze 
strany Poslanecké sněmovny ČR 

• dlouhodobým nerespektováním nálezů Ústavního soudu ČR 
 
se stěžovatelé ocitli v situaci, kdy vláda České republiky na ně uvalila a nadále uvaluje takové omezení 
při úpravě výše nájemného a současně vytváří takové další podmínky pronájmu,že na ně fakticky 
převedla povinnost poskytovat nájemníkům sociální dávky na bydlení, a to bez ohledu na skutečné 
sociální postavení nájemníka. 
 
Česká republika k tíži stěžovatelů legislativně neumožnila ani takovou úpravu výše nájemného, která by 
byla v souladu s Úmluvou a umožnila vybírání nájemného alespoň na úrovni nákladů prosté reprodukce. 
Tím rovněž znemožnila i využívání jednoho z atributů vlastnického práva, totiž práva na braní užitků 
z vlastnictví. V tomto případě zabránila stěžovatelům mít ze svého vlastnictví zisk ve formě  výnosu 
z pronájmu bytových nemovitostí. 
 
Stěžovatelé žádají, aby Evropský soud pro lidská práva ve smyslu svého rozhodnutí Hutten-Czapska x 
Polsko  

1) rozhodl, že čl. 1 Dodatkového protokolu Evropské úmluvy o lidských právech samostatně i 
ve spojení s čl. 14 a s čl. 13 byl porušen, přičemž toto porušení vzniklo ze systémového 
problému, jenž souvisí se selháním české legislativy i exekutivy, jež uvalila a nadále uvaluje 
na jednotlivé pronajímatele omezení při zvyšování nájemného za jejich obytné prostory, jež 
jim znemožňují získat nájemné, které by plně krylo náklady prosté reprodukce bytového 
fondu a přinášelo přiměřený výnos z pronájmu. 

2) Rozhodl, že za účelem skoncování se systémovým porušováním Úmluvy je Česká republika 
povinna prostřednictvím náležitých právních nebo jiných opatření zajistit navrhovatelům A a 
osobám v podobné situaci přiměřenou úroveň nájemného nebo jim poskytnout náhradu za 
omezení jejich vlastnických práv způsobené státní kontrolou nájemného do doby, než dojde 
k narovnání současného stavu tak, aby byl v plném souladu s Úmluvou, tj. aby ustanovil plné 
krytí nákladů prosté reprodukce a přiměřený výnos z nájmu. Za tímto účelem se vládě ČR 
poskytuje lhůta pro přípravu narovnání v délce tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí. 

3) rozhodl, že Vysoká smluvní strana – Česká republika – je povinna vyplatit jako náhradu 
nemajetkové újmy každému ze stěžovatelů ad A částku 10.000 Euro, a to do tří měsíců od 
právní moci tohoto rozsudku. 
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10 Legal regulation of residential lease with the attention to 
rent 

 
 

This thesis is focused on problems related to the rental housing in the Czech 

Republic, which is a frequent theme of political as well as legal discussions. Czech 

population is separated between two sides of the dispute, landlords and tenants, in a 

way. I have chosen topic „Legal regulation of residential lease with the attention of 

rent” to familiarize myself with this actual subject. My thesis contains six chapters 

including the introduction and the conclusion. 

To understand the origin of present legal regulation of tenement relations, it is 

important to analyze it in a historical context. First part of the thesis therefore 

concentrates on the evolution of civil lease regulation, beginning from Roman law, 

which has put the basis of modern continental civil law, to our history shortly after the 

revolutionary year 1989.  

Chapter Three defines general grounds of the topic as international and 

constitutional basement of the right to abode, legal sources of current lease law and also 

the subject matter of legal relation of residential lease – a flat. It is necessary to remind 

that there isn’t any general legal definition of flat in present civil law. 

Chapter Four is concerned with valid law and is subdivided into several parts. 

First subchapter describes basic terms of lease in general. Second passage explains the 

difference of residential and common lease; among other things it is the legal protection 

of tenant. This protection in favor of the economically weaker part of law relation is 

provided by mandatory rules which means perceivable limit to the freedom of contract. 

Next part of the thesis focuses on ways of rise and ways of cessation of lease. 

Especially, I look at a lease contract, the most usual way of rise of apartment tenancy. 

Last subchapter deals with main duties and rights of the parties of residential lease. 

The most important and comprehensive fifth chapter is dedicated to rent, its 

range and payment. I tried to outline the history of regulation which led to two diverse 

levels of rent and that is the reason of discrimination not only among lessors, but also 

tenants. Legal changes of the last two decades, in which has been the Constitutional 

court of the Czech Republic participated, are very interesting. This court has expressed 
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controversial opinion about possibility of judge made law. I paid special attention to the 

amending act n. 107/2006 col., that enabled lessor to increase hire costs without an 

assent of tenant under very restricted conditions. I mentioned legal regulation of lease 

de lege ferenda also. 

 My conclusion is that the valid legal regulation of apartment lease 

can be seen as of good quality, however even after twenty years that the Czech Republic 

became a democratic state respecting the fundamental rights and freedoms it is still 

visibly influenced by the heritage of communist past. An essential precondition for the 

future regulation of apartment tenancy is to cope with all this residues. Upcoming re-

codification of civil law means a considerable step in finding the adequate balance 

between the right of ownership and the right of abode. 
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