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1 Úvod 
 

Tématem mé diplomové práce je nájem nemovitostí. Mou motivací k výběru tohoto 

tématu byla především skutečnost, že nájem patří mezi základní soukromoprávní instituty, 

s nimiž se lze setkat v každodenním životě všech lidí. I přes jeho dlouholetou tradici, je 

nájem nemovitostí stále častou náplní odborné diskuze, v souvislosti s možnými 

novelizacemi jeho právní úpravy. Otázka změn zákonných ustanovení týkající se nejen 

nájmu nemovitostí, ale též například jejich vlastnictví, nebyla v novodobé historii 

soukromého práva v České republice aktuálnější než dnes. Jistou příčinnou této skutečnosti 

je přijetí zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku. 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je detailně charakterizovat právní aspekty 

nájemních vztahů, jejichž předmětem je nemovitost. Pokusím se současnou právní úpravu 

nájmu nemovitostí rozebrat ve srovnání s ustanoveními nového občanského zákoníku, který 

s účinností od 1. 1. 2014 nahradí stávající právní stav. Mou snahou bude též analyzovanou 

právní úpravu nájmu nemovitostí konfrontovat s rozhodovací činností soudů v této oblasti. 

 

Nájemní vztah, jehož předmětem je pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným 

základem, je až na výjimky upraven týmiž zákonnými ustanoveními. Z tohoto důvodu budu 

v mé diplomové práci demonstrovat podrobné aspekty nájmu nemovitostí na nájemním 

vztahu, jehož předmětem je pozemek. A následně, vzhledem k doporučenému rozsahu 

diplomové práce, se pokusím pouze stručně vymezit zajímavá specifika nájemních vztahů, 

jejichž předmětem je stavba spojená se zemí pevným základem. 

 

Sekundárním cílem mé diplomové práce je stručně definovat právní úpravu nájmu 

nemovitostí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Z důvodu 

nejednotnosti právního systému ve Spojeném království se zaměřím pouze na 

charakteristiku nájemních vztahů k nemovitostem podle práva anglického. Poslední 

kapitola této diplomové práce se zaměřuje na jeho jednotlivé druhy a pokouší se shrnout 
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nejvýraznější rozdíly mezi českou a anglickou právní úpravou. Přímou inspiraci 

k vypracování této kapitoly mi poskytl studijní pobyt na University of East Anglia ve městě 

Norwich. Zde jsem se v závěru svého studia na právnické fakultě UK věnovala 

shromažďování informací a podkladů, které mi posloužily jako hlavní zdroj pro vznik této 

kapitoly. 

 

Diplomová práce vychází z právního stavu platného a účinného ke dni 1. dubna 

2012. 
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2 Vymezení základních pojmů 
 

2.1 Nemovitá věc 
 

Základním dělením věcí je rozdělení na věci nemovité (res immobiles) a movité 

(res mobiles). Kořeny rozdílů mezi nemovitostmi a movitostmi sahají až do starověkého 

Říma, ačkoli římské právo původně dělilo věci hlavně na mancipační1 a nemancipační. Za 

věci movité se ve starověkém Římě považovaly věci pohybující se vlastní silou, např. 

zvířata a otroci. Nemovitostmi byly pouze pozemky. Věci pevně a trvale spojené 

s pozemkem a vystupující nad něj byly označovány pojmem „superficies“ a považovány za 

součást pozemku. Tudíž je nebylo možné považovat za věci v právním smyslu.2 

Nejvýznamnějším příkladem této kategorie jsou zcela určitě stavby. Rozdělení věcí na 

movité a nemovité má svůj význam nejen při nabývání vlastnického práva, a to od dob 

starověkého Říma až dodnes. 

  

2.1.1 Charakteristika pojmu v ěc 
 

Aby bylo možné výstižně charakterizovat pojem nemovitost, je třeba v první řadě 

vymezit pojem věc. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, (dále jen „ObčZ“) pojem věc 

nedefinuje. Na základě této skutečnosti byla věc v právním smyslu charakterizována 

pomocí občanskoprávní teorie a následně judikatury. Mluví-li ObčZ o věci, má na mysli 

hmotné předměty (res corporales) nikoli práva, a to pouze jsou-li ovladatelné a užitečné 

neboli slouží-li potřebám lidí. 

                                                           
1 KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 
1995. s. 88. „Res mancipi zahrnovaly věci základního hospodářského významu pro zemědělskou usedlost 
staré římské rodiny… Výčet mancipačních věcí obsahoval: 1) pozemky na italské půdě, 2) otroky, 3) domácí 
zvířata, která tahají nebo na hřbetě nosí náklad a 4)pozemkové služebnosti… za nemancipační věci se pak 
považovaly všechny ty věci, které nebyly res mancipi. “ 
2 KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 
1995. s. 86. 
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Tradičně se k věcem v právním smyslu přiřazují také přírodní energie (síly) např. 

jaderná či sluneční, splňují-li též kritérium užitečnosti a ovladatelnosti.3 Text § 490 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „nový ObčZ“) se s tímto názorem ztotožňuje a 

výslovně stanovuje, že se na ně přiměřeně použijí ustanovení o věcech hmotných. Tím se 

předejde i sebemenším názorovým rozdílům na právní povahu energií, které jsou většinou 

členů odborné obce považovány za věc, ale zřídka kdy se mohou vyskytnout názory 

menšiny, která přírodní síly za věci nepovažuje.4 Zde je třeba si uvědomit, že přírodní síly 

existovaly dříve předtím, než se staly ovladatelnými a užitečnými pro člověka. V právním 

smyslu se však staly věcmi až v okamžiku, kdy byly ovládnuty.  

 

Z doktríny věci, která se vyvinula v právní praxi, je cítit vliv definice věci z § 23 

občanského zákoníku z roku 1950: „v ěci v právním smyslu jsou ovladatelné hmotné 

předměty a přírodní síly, které slouží lidské potřebě“ . Je-li ovšem konkrétní hmotný 

předmět věcí v právním smyslu, je zapotřebí v každém jednotlivém případě posoudit 

samostatně vzhledem k okolnostem případu. 

 

Podmínka ovladatelnosti a užitečnosti 

 

Podmínku ovladatelnosti a zároveň užitečnosti věci v právním smyslu je nutno 

vykládat z objektivního hlediska. A to tím způsobem, zda je v schopnostech a možnostech 

člověka danou věc ovládat. Není důležité, zda konkrétní člověk dokáže danou věc ovládat 

nebo jestli je věc ovladatelná v určitém okamžiku. Pokud by bylo připuštěno toto 

subjektivní hledisko, znamenalo by, že např. letadlo, není věcí v právním smyslu pro osobu, 

která ho neumí řídit. Totéž kritérium lze použít i pro podmínku užitečnosti.5 

                                                           
3 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanský zákoník : komentář. 10. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 453. 
4 PLECITÝ, Vladimír; KOCOUREK, Jiří. Občanský zákoník. 4. doplněné vydání. Praha : Eurounion Praha, 
2007. s. 161. 
5 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanské právo hmotné 1. 5. aktualizované vydání. Praha :  Wolters Kluwer ČR, 
2009. s. 239. 
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Podmínku ovladatelnosti je zajímavé zkoumat v souvislosti s nebeskými předměty. 

Na konci 20. století se začaly objevovat tendence k uplatňování vlastnických nároků k 

Měsíci. Otázku nebeských těles jako předmětu občanskoprávních vztahů upravuje 

Kosmická smlouva z roku 1967, jejíž čl. II zní: „kosmický prostor včetně Měsíce a jiných 

nebeských těles si jednotlivé státy nemohou přivlastnit prohlášením suverenity, užíváním, 

okupací nebo jakýmkoli jiným způsobem“. Z důvodu užívání kosmického prostoru a 

zajištění svobodného průzkumu je daný zákaz považován za součást obyčejového 

mezinárodního práva, a proto je závazný nejen pro signatáře výše uvedené úmluvy, ale pro 

všechny státy světa. Na základě právního názoru, že se zákaz vztahuje pouze na státy a ne 

též na jednotlivce, došlo ke vzniku společností, které se snaží prodávat pozemky na Měsíci. 

V důsledku toho bylo třeba vyjasnit otázku, zda čl. II Kosmické smlouvy zahrnuje také 

zákaz uplatňovat vlastnictví pro fyzické a právnické osoby. Z přípravných prací ke 

Kosmické smlouvě, převážně ze stanoviska Belgie, Austrálie a Brazílie ze 4. srpna 1966, 

vyplývá, že zákaz přivlastnění čl. II Kosmické smlouvy má vyloučit též nároky 

soukromoprávních subjektů. Tento závěr lze dovodit ze znění čl. II zmiňovaného 

stanoviska: „nebo jiným způsobem“, jenž je vyjádřením myšlenky, že zákaz přivlastnění se 

vztahuje nejen na státy nýbrž na každého.6 

 

Bez ohledu na existenci Kosmické smlouvy a jejího výkladu, pozemky nacházející 

se na nebeských tělesech včetně Měsíce nejsou podle českého práva věcmi v právním 

smyslu, a to z důvodu jejich neovladatelnosti. Proto nemohou být předmětem 

občanskoprávních vztahů, a v důsledku toho ani vlastnického práva. To vše alespoň do 

doby, než věda a společenský posun umožní takové pozemky běžně užívat neboli ovládat. 

Nastane-li v budoucnu takovýto okamžik, pak se jistě dočkáme situace, kdy i pozemky na 

nebeských tělesech, jako je právě Měsíc, budou moci být předmětem vlastnického práva a 

nájemního vztahu. To vše za předpokladu, odhlédneme-li od norem mezinárodního práva. 

                                                           
6 ONDŘEJ, Jan.  Kdo vlastní měsíc? (otázka nároku států i jednotlivců k nebeským tělesům a jejich zdrojům). 
Právník. 2003, roč. 142, č. 5, s. 460-473. 
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2.1.2 Charakteristika pojmu v ěc podle nového občanského zákoníku 
 

Na rozdíl od účinného ObčZ, který definici pojmu věc v právním smyslu 

neobsahuje s odůvodněním, že věc je přírodní fakt, a proto ji právo nemůže definovat, 

přinese nový občanský zákoník legální definici pojmu věc v § 482 odst. 2, která zní: „V ěc 

v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“  

Znění § 482 přesně kopíruje formulaci § 285 obecného občanského zákoníku z roku 1811. 

Věc je chápána v širším pojetí, než je tomu doposud podle účinného ObčZ, které odráží 

současné právní tendence nejen v České republice, ale i na území celé Evropské unie. 

Široké pojetí věci zahrnuje jak věci hmotné tak i nehmotné (např. předměty náležející do 

kategorie duševního vlastnictví). Z definice je patrné, že věci v právním smyslu musí být 

pro člověka užitečné. Užitečností se má na mysli nejen konkrétní užitek vlastníka věci, ale i 

objektivní hospodářský užitek přinášený celé společnosti. Věc je možné charakterizovat 

jako užitečnou, je-li prospěšná pro život člověka.  

 

Paragraf 482 nového ObčZ dále v odst. 1 stanovuje, že: „Majetková práva se týkají 

věcí v právním smyslu.“  Z toho vyplývá, že s věcí v právním smyslu mohou být spojena 

subjektivní majetková práva, hlavně právo vlastnické. Aby bylo možné si věc přivlastnit a 

následně pronajmout, je zapotřebí, jak již bylo vysvětleno v předešlé kapitole č. 2.1.1, její 

ovladatelnosti.7 

 

2.1.3 Charakteristika pojmu nemovitost 
 

 Občanský zákoník v § 119 rozděluje věci na movité a nemovité, a dále 

v druhém odstavci stanovuje, že „nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí 

pevným základem“. Z tohoto základního dělení vyplývá, že věci movité jsou vymezeny 

                                                           
7 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanskému zákoníku. s. 115. [cit. 2012-03-06].  
Dostupné z WWW: ˂ http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_ 
obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf ˃. 
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negativně. Český právní řád považuje všechny věci za movité kromě těch, které jsou 

výslovně v § 119 odst. 2 uvedeny jako nemovitosti. Jazykový základ věcí movitých a 

nemovitých nalezneme v latinském slovese „movere“- hýbat. Za věci movité jsou proto 

považovány věci, které jsou přemístitelné z jednoho místa na druhé bez toho, aby byla 

narušena jejich podstata nebo hodnota. Tato charakteristika movitých věcí byla použita již 

ve starověkém Římě.  

 

2.1.4 Charakteristika pojmu nemovitost podle nového občanského zákoníku 
 

S účinností § 491 nového „ObčZ“ dojde od 1. 1. 2014 ke změně významu 

pojmu nemovitost. Říká, že: „Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se 

samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci 

prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-

li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“8 

Nejpodstatnějším rozdílem od účinné právní úpravy je to, že se již nadále za samostatnou 

nemovitost nepovažují stavby spojené se zemí pevným základem, jak je tomu doposud na 

základě § 119 odst. 2 ObčZ. Stavby spojené se zemí pevným základem se stanou součástí 

pozemku, na němž se nalézají. Negativní vymezení věcí movitých zůstává i nadále stejné.9 

Nově se občanský zákoník zmiňuje o podzemních stavbách, jež definuje jako věci 

nemovité, jsou-li samostatného účelového určení. Nový ObčZ dále pozměňuje dosavadní 

koncepci chápání věci nemovité tím, že pod ní zahrnuje i některá věcná práva k nemovitosti 

náležející a práva, která za nemovitost prohlásí sám zákon, například dle § 1233 nového 

ObčZ je věcí nemovitou právo stavby. 

                                                           
8 § 491 odst. 1 nového ObčZ 
9 § 491 odst. 2 nového ObčZ 
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2.2 Pozemek 
 

V současnosti se stále rychleji rozvíjí právní odvětví, jehož předmětem úpravy 

jsou různé vztahy k půdě. Pojem půda není právními předpisy definován. Lze ji chápat jako 

zemský povrch společně s hmotným substrátem Země10. Ale zároveň se jí v právních 

vztazích označuje pouze zemský povrch nebo pouze hmotný substrát Země, v závislosti na 

druhu právního vztahu, který se půdy v konkrétním případě týká.11 „Pro vlastnické a 

užívací vztahy k půdě je určující zemský povrch a jeho jednotlivé části (pozemky, parcely), 

které tvoří právní základ pro využívání a přisvojování si užitných vlastností nejen povrchu, 

ale i prostoru pod a nad zemským povrchem.“12 K pojmu půda se ve své judikatuře vyjádřil 

i Nejvyšší soud, který vyslovil právní názor, podle kterého se: „p ůdou ve smyslu ustanovení 

zákona č. 229/1991 Sb. rozumí zejména orná půda, vinice, chmelnice, zahrady, ovocné 

sady, pastviny a lesní pozemky; může jít také o půdu, která dočasně není obdělána, ale je 

nepostradatelná pro provozování zemědělské nebo lesní výroby…“13 

 

Definice pozemku se nachází v § 27 písm. a) zák. č. 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí, kde je popsán jako: „ část zemského povrchu, která je oddělená od sousedních 

částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. 

rozhraním způsobu využití pozemku“. Pojem pozemek není možné ztotožnit s pojmem 

parcela, a je proto třeba tyto termíny od sebe striktně odlišovat.14 Za pozemek lze 

považovat každou individualizovanou část zemského povrchu. Právě tento fakt z pozemku 

dělá věc nezastupitelnou a zcela ojedinělou. Pozemek je nepostradatelnou podmínkou pro 

jakoukoli lidskou činnost.  

                                                           
10 DAMOHORSKÝ, Milan aj. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. s. 294. 
11 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva, 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010. s. 7. 
12 DAMOHORSKÝ, Milan aj. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. s. 294. 
13 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 04. 2009, sp. zn. 28 Cdo 1237/2009 
14 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 01. 2001, sp. zn. 20 Cdo 20/09: „Pozemek nemusí být totožný 
s parcelou, nýbrž může zahrnovat více parcel, popřípadě části různých parcel nebo naopak být částí parcely 
jediné.“ 
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Jedná se o specifický úsek plochy zemského povrchu, ke kterému se váží určitá 

práva a povinnosti, a to jak k prostoru nad i pod povrchem Země. Existují zde ale určité 

hranice, které omezují přináležení těchto prostor nad a pod povrchem Země k pozemku. 

Tyto limity vychází z požadavku ovladatelnosti a užitečnosti, které jsou kladeny na každou 

věc v právním smyslu, viz kapitola č. 2.1.1. A dále jsou omezení přinášena zvláštními 

legislativními úpravami, jako je např. horní zákon č. 254/2001 Sb., který stanovuje, že 

ložiska vyhrazených nerostů nejsou součástí pozemku, tudíž nepatří vlastníkovi pozemku, 

ale jsou vlastnictvím státu. A proto je-li pozemek přenechán třetí osobě do užívání, 

neznamená to, že je oprávněna těžit vyhrazené nerosty, které se nacházejí pod povrchem 

daného pozemku. K prostoru nad a pod povrchem pozemku v souvislosti s dalšími 

součástmi pozemku se vyjadřuje i nový ObčZ v § 499 odst. 1: „Součástí pozemku je 

prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen 

„stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo 

upevněno ve zdech.“  

 

Každý pozemek musí být určen svou polohou a vymezen svými hranicemi, aby 

ho bylo možné považovat za část zemského povrchu. Není rozhodné, jakým substrátem je 

část zemského povrchu pokryta. Pozemkem může být např. jezero, zastavěná plocha, 

zemědělská půda nebo dno řek. Tento názor potvrdil i Nejvyšší soud ČR rozhodnutím, ve 

kterém judikoval, že rybník je pozemkem a z hlediska druhu pozemku vodní plochou, 

protože se jedná o pozemek, na němž se nachází rybník. Rybník jako vodní plocha 

představovaná dnem a břehy určenými a užívanými k zadržování vody je tedy pozemkem a 

nikoli stavbou. Kdyby byl rybník považován za stavbu, a tím za samostatnou nemovitou 

věc, muselo by být možné s ním samostatně nakládat, aniž by muselo být současně 

nakládáno s pozemkem, na kterém se rybník nachází. Rybník však není ve smyslu 

občanskoprávním samostatnou věcí, a tudíž s ním nemůže být nakládáno odlišně od 

pozemků, které tvoří jeho dno a břehy.15 

                                                           
15 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 05. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1192/97  
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Nejvyšší soud se s tímto právním názorem ztotožnil i po několika letech, a dále 

ho rozvinul. Za rybník označil celek představovaný nejen pozemky, ale i zařízeními, které 

slouží k provozu a užívání rybníka. Pojem rybník zde zahrnuje zejména rybniční pozemky 

tvořící rybniční dno, hráze a břehy, a dále technická zařízení používána při provozu 

rybníka. Zařízení jsou chápána jako součásti nebo příslušenství rybníka. Zde žádná ze stran 

soudního sporu nepovažovala rybník za stavbu, kterou lze oddělit od pozemku, tak jak 

tomu bylo v předešlém případě. Je-li rybník definován jako pozemek a zařízení důležitá pro 

jeho provoz, poté lze mluvit o rybníku jako o předmětu občanskoprávních vztahů, na rozdíl 

od výše uvedené situace, kdy rybník není samostatnou věcí v občanskoprávním smyslu, a 

proto nemůže být předmětem občanskoprávních vztahů.16 

 

V České republice je častým jevem, kdy jedním pozemkem je rozsáhlý půdní 

blok, který se skládá z několika pozemkových parcel, jejichž vlastníky mohou být různé 

osoby, ale jsou užívány jedním společným nájemcem např. k zemědělství. Tím dochází 

k splynutí viditelných hranic jednotlivých parcel v jeden velký celek. Půdní bloky slouží k 

totožnému účelovému využití jako např. orná půda či trvalé travní porosty. Důvodem 

vzniku rozsáhlých půdních celků je pohodlnější hospodaření na souvislé ploše než na 

dílčích pozemcích, které spolu navzájem nesousedí. K racionálnímu hospodaření slouží též 

pozemkové úpravy, jimiž se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům, a tím se 

zabezpečuje efektivnější přístupnost pozemků a upravování jejich hranic, čímž dochází ke 

zjednodušení jejich užívání hlavně v zemědělství, a následně také k zúrodnění půdního 

fondu. Při pozemkových úpravách se nebere zřetel na dosavadní způsob jejich užívání ani 

na současné vlastnické a užívací vztahy k dotčeným pozemkům.17 

 

Zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 1414/97 přineslo 

odpověď na otázku, jaká stavební úprava pozemku může být považována pouze za 

zpracování povrchu pozemku, a která již za samostatnou stavbu, a v důsledku této 

                                                           
16 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 05. 2003, sp. zn. 22 Cdo 234/2003 
17 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva, 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010. s. 8. 
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skutečnosti se bude řídit vlastním právním režimem. Dovolací soud posuzoval otázku, zda 

je parkoviště samostatnou stavbou. Došel k závěru, že parkoviště jako konstrukce 

postavená na povrchu konkrétního pozemku není stavbou v občanskoprávním významu. 

Vycházel přitom z Katastrálního zákona, který označuje „ostatní plochy“ jako jeden z druhů 

pozemků. Příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 190/1996 tohoto zákona pak vymezuje 

„ostatní plochy“ jako například silnice, dráhy, dálnice, ostatní komunikace, sportoviště a 

hřbitovy. Ostatní komunikace zahrnují též parkovací plochy. Zmíněné příklady jsou určitým 

zpracováním povrchu pozemku. Není proto možné, aby byly současně pozemkem i 

stavbou, a tím být různými věcmi v občanskoprávním smyslu s odlišným právním osudem. 

Nelze umožnit převést na jinou osobu parkoviště nebo třeba tenisový kurt, aniž by byl 

současně převeden i pozemek nacházející se přímo pod danou konstrukcí nebo zařízením. 

Z výše uvedeného lze učinit závěr, že parkoviště není z občanskoprávního hlediska 

stavbou, ale pozemkem, jehož povrch byl upraven za účelem parkování.18 

                                                           
18 Nejvyšší soud České republiky: parkoviště jako předmět občanskoprávních vztahů. Právní rozhledy. 2000, 
roč. 8, č. 1, s. 35-36. 
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2.3 Stavba 
 

Pojem stavba je třeba rozlišovat z hlediska práva soukromého (občanského 

práva hmotného) a veřejného (správního práva), protože každá z uvedených oblastí práva 

vnímá stavbu v jiném významu. Stavba ve smyslu stavebních předpisů, nemusí být 

v každém případě stavbou ve smyslu práva občanského. Podle § 2 odst. 3 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“) je stavba 

chápána jako: „veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, 

bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 

konstrukce a dobu trvání“, tedy dynamicky jako určitá činnost, popř. výsledek této 

činnosti. Naopak v právu občanském je stavba vnímána staticky a je pro něj relevantní 

pouze, zda je stavba samostatnou věcí v právním smyslu a ne součástí věci jiné.19 „Stavbou 

v občanskoprávním smyslu se rozumí výsledek stavební činnosti, tak jak tuto činnost chápe 

stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, pokud výsledkem této činnosti je věc v právním 

slova smyslu, tedy způsobilý předmět občanskoprávních vztahů, nikoliv součást věci jiné.“20 

Aby byla stavba chápána jako samostatná věc, nemusí být nutně dokončena. Stavba může 

být předmětem občanskoprávních vztahů již v okamžiku, kdy je dispoziční řešení jejího 

prvního nadzemního podlaží jasné a nezměnitelné. Platnou rekodifikací soukromého práva 

ztratí stavba právní samostatnost a stane se součástí pozemku, na němž se nachází.21 

 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 33 Cdo 111/98, ze dne 

30. 9. 1998 řekl, že stavba v občanskoprávním smyslu může být jak věcí movitou tak i 

nemovitou.22 Dělení věcí na movité a nemovité má význam v souvislosti se stavbou, pouze 

je-li stavba vnímána jako věc ve smyslu § 118 odst. 1. Dle § 119 odst. 2 ObčZ je stavba 

věcí nemovitou, pouze je-li spojena se zemí pevným základem. Jiné ustanovení o stavbě se 

                                                           
19 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 03. 2002, sp. zn. 22 Cdo 1911/2000 
20 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 04. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3087/2009 
21 § 499 odst. 1 nového ObčZ: “Součástí pozemku je prostor nad i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku 
a jiná zařízení (dále jen “stavba”) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo 
upevněno ve zdech.” 
22 Vymezení pojmu „stavba“ z hlediska občanskoprávního. Soudní rozhledy. 1998, roč. 4, č. 12, s. 318-320. 
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v ObčZ nenachází, a tudíž zde nenajdeme ani její definici, která musela být odvozena 

soudní judikaturou, viz výše. 

 

Spojení se zemí pevným základem znamená, že její základy jsou zapuštěny do 

země a není na zemský povrch pouze položena. Z tohoto důvodu nemůže být za nemovitost 

považován například zahradní altán nebo cirkusový stan. Pro stavbu jako věc nemovitou 

není naopak rozhodný fakt, zda je dočasná či trvalá (stavbou jsou silniční a dálniční 

poutače nebo rekreační chata23, jsou-li spojeny se zemí pevným základem).24 Zajímavým 

příkladem nemovitosti, jako stavby spojené se zemí pevným základem, je lyžařský vlek.25 

 

Dále pro stavbu z občanskoprávního pohledu není relevantní, zda je postavena na 

základě platného stavebního povolení či nikoliv. Soukromé právo nečiní rozdíl mezi 

stavbou povolenou a nepovolenou, tzv. černou. I stavba nepovolená bude předmětem 

právních vztahů navzdory tomu, že byla postavena v rozporu se stavebně právními 

předpisy, tedy bez stavebního povolení. 

 

2.3.1 Neoprávněná stavba 
 

V souvislosti s definicí pojmu stavba je vhodné zmínit právní úpravu, která se týká 

neoprávněné stavby, a dále odlišit neoprávněnou stavbu od tzv. černé stavby. Mluvíme-li o 

neoprávněné stavbě, jedná se o stavbu postavenou na cizím pozemku, a to třeba i jen z 

části, aniž by vlastník pozemku dal k takovému využití souhlas. Tím dojde k realizaci 

stavby bez občanskoprávního titulu. Na rozdíl od této situace, tzv. černá stavba není 

postavena v souladu se stavebně právními předpisy. 

                                                           
23 Rozhodnutí Městského soudu Praha, ze dne 17. 11. 1964, sp. zn. 9 Co 629/64: „Rekreační chata je 
nemovitostí, je-li spojena se zemí pevnými základy.“  
24 HOLUB, Milan aj. Občanský zákoník : komentář. 1. svazek. § 1-487. 2. aktualizované a doplněné vydání. 
Praha : Linde Praha, 2003. s. 264. 
25 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3608/2007: „i lyžařský vlek spojený se 
zemí pevným základem může být samostatnou nemovitostí ve smyslu § 119 odst. 2 obč. zák.“ 
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Právní řešení nastalé situace ve vztahu k neoprávněné stavbě prošlo v minulosti 

několika změnami. Dle § 221 ObčZ, účinného v roce 1964, stanovil soud, kdo je 

vlastníkem stavby, jenž byla postavena osobou bez oprávnění pozemek užívat nebo 

oprávněné ho používat k jinému účelu. Soud mohl buď stavebníkovi vlastnictví ke stavbě 

určit, ovšem pouze pokud pro to existovaly důvody zvláštního zřetele hodné, nebo mohl 

stavebníkovi přikázat danou stavbu odstranit na jeho vlastní náklady. S přijetím zákona č. 

131/1982 Sb. se pro soudy otevřela možnost přiznat vlastnictví ke stavbě vlastníkovi 

pozemku, pokud o to soud požádal. Tomuto řešení bránila pouze skutečnost, že stavebník 

byl v dobré víře, že je stavba zřizována oprávněně. I nadále zůstaly zachovány možnosti 

soudu přiřknout vlastnictví ke stavbě stavebníkovi nebo mu přikázat stavbu na jeho náklad 

z cizího pozemku odstranit. Novelizací § 135c došlo po 1. 1. 1992 k dalším změnám. 

Prioritním řešením se stalo odstranění stavby stavebníkem, jenž je vlastníkem stavby od 

jejího počátku, a to na jeho náklady, ale pouze je-li to účelné. Kritériem účelnosti jsou např. 

priority vlastníka pozemku. Není-li prokázána účelnost odstranění stavby, může soud určit 

za vlastníka stavby vlastníka pozemku, na němž se stavba nachází, je-li ochoten poskytnout 

vlastníkovi stavby náhradu a projeví-li s tímto řešením souhlas. Nebo může soud zřídit 

věcné břemeno za účelem výkonu vlastnického práva ke stavbě ve prospěch stavebníka a 

tím nedojde ke změně vlastníka stavby, kterým i nadále zůstává stavebník.26 

 

Nejvyšší soud svým rozhodnutím ze dne 21. 11. 2000 rozšířil demonstrativní výčet 

§ 135c ObčZ27 o další způsob vypořádání se s neoprávněnou stavbou. Text zákona totiž 

nevylučuje odlišný způsob uspořádání poměrů mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem 

stavby, než jaké jsou explicitně v zákoně uvedeny. Na základě tohoto výkladu § 135c ObčZ 

Nejvyšší soud rozhodl, že: „v případě, že vlastník pozemku s takovým řešením souhlasí, 

nebo je dokonce sám navrhuje, se jeví jako nejvhodnější uspořádání poměrů mezi účastníky 

přikázání zastavěné plochy, případně též části parcely nutné k řádnému užívání 

neoprávněné stavby, vlastníkovi této stavby, a to za náhradu“ . Soud podotknul, že právní 

                                                           
26 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanské právo hmotné 1. 5. aktualizované vydání. Praha :  Wolters Kluwer ČR, 
2009. s. 375-376. 
27 §135c odst. 3 ObčZ: „Soud může uspořádat poměry mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby i jinak, 
zejména též zřídit za náhradu věcné břemeno, které je nezbytné k výkonu vlastnického práva ke stavbě.“ 
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ochraně osoby, jejíž práva byla nezákonně postihnuta, svědčí vyšší míra ochrany, než 

osobě, která se neoprávněnou stavbou takovéhoto nezákonného jednání na ní dopustila. Dle 

čl. 4 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, by tak však soud nemohl 

učinit, kdyby s tím vlastník pozemku nesouhlasil, protože by se v jádru věci jednalo o 

nucené zbavení vlastnického práva. Pokud by vlastník stavby měl pocit, že nucené nabytí 

pozemku je nepřiměřené, má vždy možnost neoprávněnou stavbu odstranit. Ve skutečnosti 

je tomu však naopak, protože neoprávněný stavebník není omezován na svých právech, ale 

naopak mu vzniká právo, na jehož základě může být nadále vlastníkem stavby. Z výše 

uvedeného je evidentní, že pokud vlastník pozemku souhlasí, lze na základě § 135c ObčZ 

pozemek, na němž se nachází neoprávněná stavba, přikázat do vlastnictví stavebníka, a to i 

proti jeho vůli. Soud současně stanoví výši náhrady pro vlastníka pozemku.28 

 

2.3.2 Právo stavby 
 

V souvislosti s přijatou rekodifikací občanského práva se stal aktuální institut práva 

stavby. Právo stavby je chápáno jako věcné právo k věci cizí, umožňující využít cizí 

pozemek ke stavebním účelům, dal-li k tomu vlastník předmětného pozemku svůj souhlas. 

Současná právní úprava tento institut nezná a to z důvodu, že vlastníkem stavby může být 

osoba odlišná od vlastníka pozemku, díky čemuž nebylo nezbytné se právu stavby jakkoli 

věnovat. Právo stavby na našem území však v minulosti již existovalo, bylo upraveno např. 

zákonem o právu stavby č. 86/1912 ř. z. 

 

Nový ObčZ nechápe stavbu, k níž právo stavby náleží jako věc nemovitou, ale jako 

příslušenství práva stavby. Přestože nejde o samostatnou věc v právním smyslu, budou se 

na stavbu aplikovat ustanovení o věcech nemovitých. Samotné právo stavby je pak 

považováno za nemovitost.29  

                                                           
28 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 11. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1627/99 
29 § 1233 nového ObčZ 
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Právo stavby se vztahuje na otázku vzniku stavby na cizím pozemku a řeší vlastnické 

vztahy s tím spojené. Je charakteristické svou dočasností a délku jeho trvání lze dohodou 

stran prodloužit avšak celkem maximálně na 99 let.30 Tento zákonný limit se téměř shoduje 

s maximální délkou 100 let, která byla stanovena zákonem č. č. 86/1912 ř. z. Přestože nový 

ObčZ nestanovuje minimální dobu, na kterou lze právo stavby zřídit, objevily se názory, 

podle nichž by určena být měla (alespoň v trvání 40 let), a to z důvodu jinak možného 

vzniku nekvalitní stavební činnosti.31 Právo stavby může být zřízeno jak za úplatu, tak i 

bezplatně. Vzniká zápisem do katastru nemovitostí, kam se zapisuje i délka jeho trvání, na 

základě smlouvy, vydržení, ustanovení zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.32 

Zánik samotné stavby nemá vliv na existenci práva stavby, které po jeho zániku může trvat 

i nadále. Právo stavby je dle § 1243 odst. 1 a § 1244 nového ObčZ převoditelné na třetí 

osoby a přechází na dědice. 

 

3 Zásada superficies solo cedit 
 

3.1 Právní úprava v České republice 
 

 Zásada „superficies solo cedit“ je římské pravidlo, podle něhož se při spojení věci 

movité s nemovitostí, v římském právu jedině s pozemkem, stává pozemek vždy věcí 

hlavní. Zde lze najít původ českého překladu této zásady- „povrch ustupuje půdě“. Podle 

této koncepce je stavba spojená se zemí pevným základem součástí pozemku. Na území 

České republiky však v současnosti platí zásada zcela opačná- „superficeis non solo cedit“. 

 

 Novelou občanského zákoníku, s účinnosti od 1. 1. 1992, bylo v § 120 odst. 2 

explicitně vyjádřeno, že stavba není součástí pozemku.33 Důvodová zpráva k tomuto 

                                                           
30 § 1235 odst. 1 nového ObčZ 
31 Věcný záměr občanského zákoníku (s úpravami po projednání v odborných komisích LRV a v Legislativní 
radě vlády), str. 37. [cit. 2012-03-07]. Dostupné z WWW: ˂ http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/vecny_zamer_OZ_2000.pdf˃. 
32 § 1234 nového ObčZ 
33 Zákon č. 509/1991Sb. 
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zákonu přímo uvedla: „Doplněním tohoto ustanovení bude napříště výslovně vyjádřeno, že 

stavby nejsou součástí pozemku, a proto až do příští možné koncepční změny v této zásadě 

odpadnou pochybnosti, k nimž ještě docházelo v praxi.“ Smyslem této novely byla snaha 

vyhnout se v právní praxi případným možným pochybnostem. Odklon od tradiční římské 

zásady, platné na našem území již od roku 1811 díky ABGB, vycházel z ideologie 

socialistického státu, ve kterém popření výše uvedené zásady mělo své důvody převážně 

v zemědělské politice státu. Výše uvedená novela ObčZ definovala zásadu „superficies non 

solo cedit“- povrch neustupuje půdě, která platí v českém právním řádu již od 1. 1. 1951, 

kdy byl ABGB nahrazen tzv. středním občanským zákoníkem, který v § 155 stanovil: 

„vlastníkem stavby může být osoba rozdílná od vlastníka pozemku“. 

 

 Zásadu „superficies non solo cedit“ lze vysvětlit také tak, že stavba je v právním 

smyslu vždy věcí samostatnou, a to jak v případě, že se jedná o nemovitost či movitost, tak 

také zároveň, je-li na pozemku situována na stálo nebo pouze dočasně. Na základě této 

skutečnosti je možné nakládat se stavbami a pozemky, na nichž se stavby nacházejí, 

samostatně aniž by sdílely stejný právní osud. V praxi dochází ke stavu, kdy vlastník 

stavby jako nemovité věci může být odlišný od vlastníka pozemku, na kterém se stavba 

nalézá. Jelikož tento platný právní stav přináší v praxi celkem podstatné problémy, přichází 

nový občanský zákoník s návratem k superficiální zásadě, která se na našem území 

uplatňovala do konce roku 1950, ve snaze těmto problémům v budoucnu předejít. 

 

 Zásadu „superficies non solo cedit“ lze demonstrovat také na příkladech ze soudní 

praxe, na kterých je zřetelně poznat, s jakými problémy se subjekty právních vztahů v jejím 

důsledku potýkají. Takovým příkladem je rozhodnutí Nejvyššího soudu, který se 

vyjadřoval k nájemní smlouvě k pozemku, jejímž předmětem byl pouze pozemek a nikoli 

též lovecká chata. Rozhodl, že nebyla-li chata předmětem smlouvy, nemohlo k ní nájemci 

pozemku vzniknout bez dalšího právo nájmu.34 

                                                           
34 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2003, sp. zn. 26 Cdo 1160/2002 
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Paragraf 3024 nového ObčZ říká, že: „Stavba, která není podle dosavadních 

právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, přestává být dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona samostatnou věcí a stává se součástí pozemku, měla-li v den nabytí 

účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba.“ 

Návrat k zásadě „superficies solo cedit“ samozřejmě nemůže změnit všechny vlastnické 

vztahy, které vznikaly po desetiletí, jednorázově. Podle § 3024 se v den účinnosti nového 

občanského zákoníku stanou součástí pozemku pouze takové stavby na nich umístěné, 

které jsou v den nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví stejné osoby, jako je 

pozemek. V ostatních případech se tak stát nemůže, protože by se v podstatě jednalo o 

vyvlastnění. Existuje však možnost, že bude vlastníkovi stavby zřízeno samostatně 

nepřevoditelné užívací právo k pozemku, a to za úplatu. Užívací právo k pozemku však 

vznikne, pouze jedná-li se o stavbu oprávněnou. Tyto situace budou řešeny prostřednictvím 

přechodných ustanovení citovaného zákona. Počítá se tedy s určitým obdobím, během 

něhož se plně zavede zcela odlišný právní režim, než jaký platí doposud. Nová právní 

úprava si klade za cíl do budoucna vytvořit prostředí, které přispěje k jednotě vlastnického 

práva k pozemku a trvalé stavby na něm se nacházející, tím že bude respektovat 

superficiální princip po vzoru právní úpravy všech států západní Evropy.  

 

 Znění § 3026 nového ObčZ dále založí vlastníkovi pozemku věcné předkupní právo 

ke stavbě a vlastníkovi stavby vznikne věcné předkupní právo k pozemku. Toto předkupní 

právo bude na základě své povahy působit vůči všem. Bude-li vlastník pozemku nebo 

stavby mít úmysl převést předmět svého vlastnictví na jinou osobu, má zákonnou povinnost 

stavbu nebo pozemek nejprve nabídnout druhému vlastníkovi. Dojde-li vlastníkem k přijetí 

předkupního práva, stane se stavba součástí pozemku, na němž se nachází a přestane tak 

být samostatnou věcí v právním smyslu. Nevyužije-li ho legitimní vlastník, předkupní 

právo nezanikne a bude i v budoucnu váznout na dané stavbě či pozemku. 

 

 Společně se zavedením zásady „superficies solo cedit“ je vhodné zmínit výše 

uvedené právo stavby, které se v současnosti na našem území neuplatňuje pro jeho 

nadbytečnost, je-li účinná koncepce opačná- „superficies non solo cedit“. Podle Věcného 
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záměru občanského zákoníku bude: „právo stavby upraveno jako právo věcné a dočasné, 

zřizované smlouvou za úplatu nebo bezplatně a vznikající vkladem do katastru nemovitostí, 

kam bude zapsána i jeho trvání“35. Z toho vyplývá, že právo stavby umožňuje vznik 

věcného práva k pozemku osobě, která není vlastníkem dotčeného pozemku, na němž má 

ke stavbě dojít.36 Právo stavby, jako věcné právo s povahou nemovité věci, zatěžuje cizí 

pozemek tím, že vlastník práva stavby je oprávněn mít stavbu na cizím pozemku. Ale i 

přesto není prolomena zásada „superficies solo cedit“, protože stavba není samostatnou 

věcí v právním smyslu a je stále součástí pozemku, na němž se nachází a zároveň je 

příslušenstvím práva stavby, které bylo k pozemku zřízeno. 

                                                           
35 Věcný záměr občanského zákoníku (s úpravami po projednání v odborných komisích LRV a v Legislativní 
radě vlády), str. 35. [cit. 2012-03-14]. Dostupné z WWW: ˂ http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/2011/vecny_zamer_OZ_2000.pdf˃. 
36 Zima, Petr. Stručný úvod do práva stavby. Právní rozhledy. 2005, roč. 13, č. 8, s. 287. 
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3.2 Právní úprava zásady „superficies solo cedit“ ve Spojeném království 
Velké Británie a Severního Irska 

 

 Na rozdíl od České republiky, která se po mnoha desetiletích bude k institutu „povrch 

ustupuje půdě“ vracet, má zásada „superficies solo cedit“ ve Spojeném království Velké 

Británie a Severního Irska dlouholetou tradici, která nebyla nikdy v minulosti přerušena. 

Právní úprava zde vychází z římské koncepce, na jejímž základě budovy a ostatní stavby 

spojené se zemí pevným základem spojily právní osud s pozemkem, na němž se nachází. 

Pro zásadu „superficies solo cedit“ se ve Spojeném království používá výraz- „the surface 

yields to the grounds“, který je totožný s českým překladem „povrch ustupuje půdě“. 

 

 Zákon stanovuje, že pokud není vyjádřen opačný záměr smluvních stran, převádí se 

bez dalšího při převodu pozemku také všechny stavby a instalace s jejich příslušenstvím, 

živé ploty, cesty, vodní plochy a toky atd., které se na pozemku nacházejí.37 Následně je 

určeno, že se převod týká také kůlen, sklepů, nádvoří apod. a dále zahrnuje také převod 

práv a výhod, které náleží k danému pozemku.38 S převodem pozemku se současně též 

převádí věcná břemena, která se k pozemku váží, stejně jako v české právní úpravě. 

 

 Stavba ani její část nemůže být na základě výše uvedeného předmětem vlastnického 

práva, protože se nejedná o samostatnou věc v právním smyslu, jako je tomu v současnosti 

v České republice. 

                                                           
37 § 62 odst. 1 zákona Law of Property Act 1925: „A conveyance of land shall be deemed to include and shall 
by virtue of this Act operate to convey, with the land, all buildings, erections, fixtures, commons, hedges, 
ditches, fences, ways, waters, water-courses, liberties, privileges, easements, rights, and advantages 
whatsoever, appertaining or reputed to appertain to the land, or any part thereof, or, at the time of 
conveyance, demised, occupied, or enjoyed with, or reputed or known as part or parcel of or appurtenant to 
the land or any part thereof.” 
38 § 62 odst. 2 zákona Law of Property Act 1925: „conveyance of land, having houses or other buildings 
thereon, shall be deemed to include and shall by virtue of this Act operate to convey, with the land, houses, or 
other buildings, all outhouses, erections, fixtures, cellars, areas, courts, courtyards, cisterns, sewers, gutters, 
drains, ways, passages, lights, watercourses, liberties, privileges, easements, rights, and advantages 
whatsoever, appertaining or reputed to appertain to the land, houses, or other buildings conveyed, or any of 
them, or any part thereof, or, at the time of conveyance, demised, occupied, or enjoyed with, or reputed or 
known as part or parcel of or appurtenant to, the land, houses, or other buildings conveyed, or any of them, 
or any part thereof.“ 
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4  Nájem pozemku 
 

4.1  Obecná charakteristika nájmu pozemku 
 

 V současnosti soukromoprávní předpisy upravují celkem tři užívací vztahy 

k pozemkům, a to nájem, právo hospodaření a výpůjčku. Nájem je zcela určitě nejčetněji se 

vyskytující užívací institut. Nájemní vztah je občanským zákoníkem charakterizován jako 

vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, ve kterém pronajímatel nájemci přenechává za 

úplatu věc (předmět nájmu), aby ji po určitou dobu užíval nebo z ní bral užitky.39 Nájem je 

ústředním užívacím právem k půdě odvozený od vlastnického práva, na jehož základě je 

pozemek užíván osobou odlišnou od osoby vlastníka.  Přičemž nedochází k převodu pouze 

práv vlastníka pozemku, ale na nájemce se převádí také jeho povinnosti, které jsou 

založeny zákonem, rozhodnutím státního orgánu nebo k nimž se zavázal vlastník pozemku 

z vlastní vůle (např. věcné břemeno průchodu přes pozemek).40  

 

4.2 Právní úprava nájmu pozemku 
 

 Až do počátku 90. let 20. století stál nájem pozemku na okraji právní úpravy i praxe, 

a to hlavně v důsledku dlouholetého totalitního režimu, jenž soukromoprávní vztahy k půdě 

úspěšně potlačoval. V důsledku této skutečnosti existoval pouze jeden paragraf, který se 

vztahoval na nájem pozemku (§ 494 ObčZ v tehdejším znění) a ke vzniku nájemního 

vztahu byl navíc nutný souhlas tehdejších národních výborů. K změnám začalo docházet 

např. zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku (dále jen „zákon o půdě“), který nahradil dosavadní užívací vztahy 

k pozemkům vztahem nájemním. Nájemní vztah se plně vrátil do našeho právního systému 

novelou občanského zákoníku, zákonem č. 509/1991 Sb., která s účinností od 1. 1. 1992 

opět přinesla do našeho právního řádu úpravu nájemní smlouvy.  

                                                           
39 § 663 ObčZ 
40 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva, 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010. s. 94. 
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 Nájem pozemku není v současnosti komplexně upraven zvláštním právním 

předpisem. I přes absenci speciálního zákona upravující nájem pozemku, se na něj vztahuje 

právní úprava obsažená ve zvláštních právních předpisech, kterým je např. zákon o půdě, 

jenž obsahuje zvláštní úpravu výpovědi z nájmu a nájemného u nájemních vztahů, které 

vznikly přímo ze zákona na základě ustanovení § 22 zák. o půdě. Na základě této 

skutečnosti se na nájem pozemku aplikuje obecná úprava nájemní smlouvy, nacházející se 

v části osmé občanského zákoníku „Závazkové právo“, hlavě sedmé „Nájemní smlouva“. 

Hlava sedmá je rozdělena do osmi oddílů, ale na nájem pozemku se vztahuje pouze oddíl 

jedna až tři, konkrétně se jedná o § 663 až 684 ObčZ. V těchto paragrafech ObčZ mluví 

pouze o věcech a nespecifikuje je dále na movité či nemovité, z čehož lze pomocí 

logického výkladu vyvodit, že se tato ustanovení mohou vztahovat i na věci nemovité 

včetně pozemků. 

 

4.3 Nájemní smlouva 
 

4.3.1 Obecná charakteristika 

 

 Nájemní vztah k pozemku vzniká převážně na základě nájemní smlouvy, upravené v 

§ 663 až 684 ObčZ. Ustanovení o nájemní smlouvě se nevztahují nejen na nájemní vztahy 

založené na základě smlouvy, ale jsou na základě § 492 ObčZ též aplikovatelná na nájem, 

který vznikl na základě jiných právních skutečností. Nájemní smlouva je smlouva 

konsensuální, to znamená, že vzniká již v okamžiku, souhlasného projevu vůle stran, aniž 

by muselo dojít k předání pozemku, jenž je předmětem smlouvy. ObčZ nepředepisuje 

formu nájemní smlouvy, je-li jejím předmětem pozemek. Ale požadavek písemné formy 

nájemní smlouvy může vyplývat ze zvláštního zákona. Takovým příkladem je zákon č. 

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, podle 

kterého musí mít jakákoliv smlouva písemnou formu, nakládá-li se jejím prostřednictvím se 
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státním majetkem.41 Platná bude nejen nájemní smlouva uzavřená písemně, nebo ústně, ale 

také konkludentním chováním účastníků, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. V praxi však 

bude smlouva o nájmu pozemku uzavřená ústně či konkludentně převážně výjimkou. 

 

4.3.2 Podstatné náležitosti nájemní smlouvy v souvislosti s nájmem pozemku 
 

 Právní názory na jednotlivé charakteristické znaky a podstatné náležitosti nájemní 

smlouvy, jejímž předmětem je pozemek, se od sebe liší a tím dochází k roztříštěnosti právní 

teorie, na základě čehož mohou v praxi snadno vznikat problémy.  

 

 Jak již bylo uvedeno výše, nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu 

nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral užitky. Pojmovými 

znaky nájemní smlouvy v obecné rovině jsou: právo užívání nebo též brání užitků z věci, 

individuálně určená věc, dočasnost a úplatnost.42 S tímto právním názorem se ztotožňuje 

doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc., též vzhledem k nájemní smlouvě, je-li jejím předmětem 

pozemek.43 Odlišný právní názor zastává doc. JUDr. Milan Pekárek, CSc., který mezi 

podstatné náležitosti nájemní smlouvy, je-li jejím předmětem pozemek, řadí nezaměnitelné 

vymezení účastníků smlouvy44, nezaměnitelné vymezení (závaznými údaji z katastru 

nemovitostí) předmětu (objektu)- pozemku, projev vůle účastníků vyjadřující ze strany 

pronajímatele vůli pozemek pronajmout a projev vůle nájemce tentýž pozemek do nájmu 

přijmout, a časové vymezení trvání nájmu.45 Mnozí autoři, na rozdíl od doc. JUDr. Milana 

Pekárka, CSc., nezaměnitelné vymezení účastníků mezi podstatné náležitosti nájemní 

smlouvy nezmiňují nejspíše proto, že představuje požadavek určitosti, který vyžaduje 

jakákoliv smlouva, nejen smlouva nájemní. Neurčitost tohoto významu by měla za 

následek neplatnost smlouvy obecně.  

                                                           
41 § 17 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
42 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanské právo hmotné 2. 5. aktualizované vydání. Praha :  Wolters Kluwer ČR, 
2009. s. 215. 
43 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva, 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010. s. 99. 
44 V textu je použit výraz „účastníků řízení“, ale s velkou pravděpodobností se má jednat o účastníky smlouvy 
45  PEKÁREK, Milan aj. Pozemkové právo. 1. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. s. 102. 
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4.3.2.1 Právo užívání a (nebo) braní užitků z věci 
 

 Přenechání práva užívání nebo braní užitků z věci je účelem nájemní smlouvy. 

Z tohoto pojmového znaku nájemní smlouvy vyplývá, že současná právní úprava nájemní 

smlouvy v sobě zahrnuje dřívější úpravu smlouvy pachtovní.  

 

4.3.2.2 Individuáln ě určená věc 

 

 Vymezení individuálně určené věci, v souvislosti s pozemkem jako nemovitosti 

vedené v katastru nemovitostí České republiky, musí obsahovat parcelní číslo, geometrické 

určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území, v němž se pozemek 

nachází.46 Přesto většina nájemních smluv obsahuje i další údaje, jako je např. číslo listu 

vlastnictví, druh pozemku či výměra parcely. 

 

4.3.2.3 Dočasnost  

 

 Užívací právo a právo braní užitků se nikdy smlouvou nepřevádí natrvalo. Jedním 

z pojmových znaků nájmu je proto jeho dočasnost. Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu 

určitou i neurčitou. Doba trvání nájmu má rozhodný vliv na způsoby skončení nájemního 

vztahu a je klíčová také pro určení okamžiku jeho skončení. Nájemní smlouva na dobu 

určitou může být stanovena na přesné dny nebo pouze přibližně- např. po dobu studia, na 

léto apod.47 

 

 Právní teorie se však různí v názorech na vyjádření dočasnosti ve smlouvě. Někteří 

autoři uvádějí, že doba trvání nájmu nemusí být ve smlouvě explicitně vyjádřena. Postačí 

např. označení smlouvy jako nájemní nebo smluvních stran jako nájemce a pronajímatel, 

z čehož dočasnost na základě § 663 ObčZ vyplývá přímo ze zákona. Pokud smlouva 

                                                           
46 § 20 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, (dále jen „katastrální zákon“) 
47 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanský zákoník : komentář. 10. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 1189. 
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neobsahuje ujednání o délce nájmu, vychází se z toho, že je uzavřena na dobu neurčitou.48 

Stejný názor má na danou problematiku též doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc,: „Dobu 

trvání nájmu nelze považovat za obligatorní náležitost nájemní smlouvy, a ačkoliv to 

občanský zákoník v platném znění již neuvádí, nezbývá při její absenci než dále považovat 

takovýto nájem za sjednaný na dobu neurčitou.“ 49 S tímto právním názorem se naopak 

neztotožňuje doc. JUDr. Milan Pekárek, CSc., který se domnívá, že doba trvání nájmu musí 

být ve smlouvě výslovně stanovena. A to na rozdíl od dřívější úpravy občanského 

zákoníku, která výslovně uváděla, že není-li doba nájmu ve smlouvě uvedena, má se za to, 

že nájemní vztah je uzavřený na dobu neurčitou. Současně uvádí, že potřebě výslovného 

stanovení doby trvání nájemního vztahu vyhovuje i formulace „na dobu neurčitou“, chtějí-

li účastníci uzavřít smlouvu na předem nevymezenou dobu, protože se jedná o sjednanou 

dobu trvání smlouvy.50 

 

 Nájemní smlouva je sjednána na dobu určitou, vyplývá-li z jejího obsahu, v jakém 

konkrétním okamžiku nájem skončí. Z tohoto obecného pravidla vyčlenil Nejvyšší soud 

ČR svým rozhodnutím, vydaným pod sp. zn. 28 Cdo 2747/2004, výjimku. Nejvyšší soud se 

tímto rozsudkem vyjádřil k době nájmu sjednaného na dobu 99 let a prohlásil, že se 

obsahově jedná o smlouvu ujednanou na dobu neurčitou nikoliv určitou, přestože je z ní 

patrný konkrétní okamžik skončení nájemního vztahu a to proto, že: „ujednání o délce 

nájmu přesahujícího obvyklou délku lidského života nemůže požívat výhod smluvního 

vztahu uzavřeného na dobu určitou“ . Proti rozsudku se objevila negativní kritika, 

zastávající tradiční chápání smlouvy na dobu určitou, jenž obsahuje jednoznačné vymezení 

doby trvání nájmu, a to jak v rámci právní teorie51, tak i samotného Nejvyššího soudu ČR52. 

 

                                                           
48 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanský zákoník II : komentář. § 460-880. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 1879 
49 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva, 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010. s. 100. 
50 PEKÁREK, Milan aj. Pozemkové právo. 1. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. s. 103. 
51 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanský zákoník II : komentář. § 460-880. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 
1879. 
52 II. symposium Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 12. 2008 
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4.3.2.4 Úplatnost 
 

 Doc. JUDr. Milan Pekárek nezmiňuje úplatnost jako podstatnou náležitost nájemní 

smlouvy. „Podstatnou náležitostí tak není ani ujednání o úplatě za užívání pozemku- 

nájemném. A to přesto, že jde o jeden ze základních znaků nájemního vztahu, nikoli však již 

o podstatnou náležitost nájemní smlouvy. Jestliže tedy v nájemní smlouvě bude ustanovení 

o nájemném zcela chybět, bude nájemní smlouva platná, jestliže z ní bude nepochybné, že 

jde o smlouvu nájemní. V opačném případě by byla neplatná, nikoli ovšem pro absenci 

ujednání o nájemném, ale pro její neurčitost, protože by nebylo možné s určitostí říci, zde 

se jedná o smlouvu nájemní nebo smlouvu i výpůjčce.“53  Stejný právní názor zastává doc. 

JUDr. Jaroslav Drobník CSc. Podle něj je úplata za užívání pozemku pojmovým znakem 

nájemní smlouvy, nikoli však již podstatnou náležitostí. Stanovuje, že pokud smlouva 

ujednání o nájemném neobsahuje, je nájemce povinen platit nájemné obvyklé v době 

uzavření smlouvy, s přihlédnutím k hodnotě pronajaté věci a způsobu jejího užívání.54 

Situaci absence ustanovení o nájemném totožným způsobem výslovně řeší § 671 odst. 1 

ObčZ. Z výše uvedeného lze vyvodit právní názor, podle nějž nájemní smlouva nemusí 

obsahovat výslovné ujednání o nájemném a jeho absence nemůže mít za následek 

neplatnost nájemní smlouvy. Nebude-li tedy ustanovení o nájemném obsahovat, uplatní se 

§ 671 odst. 1 ObčZ. Nájemné však musí být fakticky placeno, i když smlouva takové 

ujednání neobsahuje, jinak by se jednalo o smlouvu o výpůjčce.  

 

 Právní teorie zastává ovšem i zcela opačný právní názor, podle kterého je ujednání o 

nájemném podstatnou náležitostí nájemní smlouvy a v případě, že by ho smlouva 

neobsahovala, by se nejednalo o smlouvu nájemní ale o smlouvu o výpůjčce podle § 657 a 

násl. ObčZ.55 Z tohoto názoru vyplývá, že by nájemní smlouva k pozemku musela 

obligatorně obsahovat ujednání o nájemném. Pokud by tomu tak nebylo, nebylo by možné 

uzavřenou smlouvu považovat za smlouvu nájemní. 

                                                           
53 PEKÁREK, Milan aj. Pozemkové právo. 1. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. s. 103. 
54 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva, 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010. s. 100. 
55 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanské právo hmotné 2. 5. aktualizované vydání. Praha :  Wolters Kluwer ČR, 
2009. s. 215. 
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 Nájemné může mít jak formu plnění peněžitého, tak i plnění nepeněžitého, tzv. 

naturálního. Výše sjednaného peněžitého plnění závisí na ujednání mezi nájemcem a 

pronajímatelem. Nesmí ovšem být v rozporu s cenovými předpisy, které mohou stanovit 

jeho horní či spodní hranici. Minimální roční nájemné u pozemků, náležejících do 

zemědělského půdního fondu, stanovuje zákon č. 229/1991 Sb., zákon o půdě, v § 22 odst. 

9, a to ve výši 1 % z ceny pozemku. 

 

 ObčZ obsahuje v § 673 ustanovení, na jehož základě nájemce není povinen platit 

nájemné z pronajatého pozemku v případě, že pozemek nemůže užívat dohodnutým 

způsobem, z důvodu vady, kterou sám nezpůsobil. Totéž platí, byl-li způsob užívání 

pozemku dohodnut nepřiměřeně k jeho povaze a určení. Nájemné není dále povinen platit 

nájemce zemědělských nebo lesních pozemků, pokud z výše uvedených důvodů nedosáhl 

žádného výnosu. A klesly-li užitky ze zemědělských a lesních pozemků pod polovinu 

běžného výnosu, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného (§ 674 ObčZ). Slevu 

z nájemného může dále požadovat nájemce, pokud z příčin uvedených v § 673, může 

pozemek užívat jen omezeně. 

 

 Jestliže se strany ve smlouvě nedohodly jinak, platí se nájemné ze zemědělských a 

lesních pozemků půlročně dozadu, a to vždy k 1. dubnu a 1. říjnu. U ostatních druhů 

pozemků se nájemné platí měsíčně pozadu (§ 671 odst. 2 ObčZ).  
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4.3.3 Subjekty nájemního vztahu 
 

 Subjekty nájemního vztahu jsou dle § 663 ObčZ pronajímatel a nájemce. 

Pronajímatelem bude většinou vlastník pozemku, v ostatních případech se bude jednat o 

subjekt, jehož oprávnění k pronajmutí pozemku vyplývá přímo ze zákona. Pronajímatelem i 

nájemcem může být jak fyzická, tak i právnická osoba včetně obce, kraje a státu. 

 

 Pronajímatelem bude většinou vlastník pozemku, kterému svědčí „ius disponendi“- 

právo s věcí nakládat, na jehož základě je oprávněn převést užívací právo na jinou osobu- 

nájemce. V ostatních případech bude pronajímatelem subjekt odlišný od vlastníka 

pozemku, jehož oprávnění k pronajmutí pozemku vyplývá přímo ze zákona. V důsledku 

toho, může být pronajímatelem např. Pozemkový fond České republiky: „Kromě vlastníka 

mají právo užívat půdu jiné osoby jen na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem nebo na 

základě smlouvy uzavřené s pozemkovým fondem.“56 a dále: „Pokud není znám vlastník 

nemovitosti, je pozemkový fond oprávněn dát nemovitost do užívání vhodným zájemcům; 

úplata za toto užívání je příjmem fondu do doby, než vlastník uplatní svá práva k této 

nemovitosti.“57 Dále lze vyvodit, že pronajímatelem pozemku může být na základě zákona 

také insolvenční správce, na něhož přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou 

dlužníka, je-li předmětný pozemek součástí takovéto majetkové podstaty.58 Vlastník může 

smlouvou dobrovolně postoupit právo k pronájmu pozemku na jiný subjekt, a tím se 

pronajímatelem může stát osoba odlišná od vlastníka na základě jeho dobrovolné vůle. 

 

 Právní předpisy umožňují vznik situace, kdy na straně nájemce nebo pronajímatele 

bude stát více než jeden subjekt. Takový případ nastane, je-li pozemek v podílovém 

spoluvlastnictví nebo je-li součástí společného jmění manželů. Nachází-li se pozemek 

v podílovém spoluvlastnictví, rozhodují o nakládání s ním jeho spoluvlastníci, a to většinou 

všech hlasů, která závisí na velikosti spoluvlastnických podílů. Při rovnosti hlasů rozhodne 

                                                           
56 § 2 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., zákona o půdě 
57 § 18 odst. 1 č. 229/1991 Sb., zákona o půdě 
58

 § 40 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), (dále jen 
„InsZ“) 
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na základě návrhu jakéhokoliv spoluvlastníka soud.59 Náleží-li pronajatý pozemek do 

společného jmění manželů, je pro platný vznik nájemní smlouvy nezbytné odpovědět na 

otázku, zda uzavření nájemní smlouvy spadá do obvyklé správy majetku či nikoli.60 

Z odpovědi na tuto otázku bude vycházet skutečnost, zda je ke vzniku nájemní smlouvy 

třeba souhlasu obou manželů nebo postačí souhlas pouze jednoho z nich. ObčZ neobsahuje 

úpravu nájemní smlouvy, týkající se věcí patřících do společného jmění manželů. Musíme 

proto vycházet z judikatury61 a v neposlední řadě také z opatrnosti, z nichž lze vyvodit, že 

je třeba souhlasu obou manželů. Pokud by byla nájemní smlouva k pozemku, který tvoří 

součást společného jmění manželů, uzavřena se souhlasem pouze jednoho z nich, byla by 

taková smlouva relativně neplatná na základě § 40a ObčZ. I přestože bude na straně 

pronajímatele uveden pouze jeden z manželů, budou na základě ustanovení § 145 odst. 4 

ObčZ z uzavřené nájemní smlouvy oprávněni a povinni oba manželé společně a nerozdílně, 

a to do doby než by se druhý manžel dovolal u soudu zmiňované relativní neplatnosti 

nájemní smlouvy. 

 

 Zákon nestanovuje žádná omezení, týkající se mnohosti subjektů na straně nájemce. 

Je tedy možné pozemek pronajmout více subjektům najednou. 

 

4.3.4 Obsah nájemní smlouvy 
 

 Z důvodu synallagmatické povahy nájemní smlouvy právům a povinnostem 

pronajímatele odpovídají práva a povinnosti nájemce. Obsah nájemního vztahu je v souladu 

se zásadou smluvní volnosti určen především nájemní smlouvou, ale také zákonem nebo 

účelovým určením pozemku. Účelové určení pozemku stanovuje meze užívání pozemku, 

které nemůže porušit nejen nájemce ale ani sám vlastník pozemku. Druh každého pozemku 

je zaznamenán v katastru nemovitostí, tudíž se s ním může případný nájemce pozemku 

předem seznámit. Obsah nájemní smlouvy dále nesmí odporovat zákonu ani ho obcházet a 

                                                           
59 § 139 odst. 2 Občz 
60 § 145 odst. 2 ObčZ 
61 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 22. 7. 2004, sp. zn. I ÚS 226/03 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 
21. 12. 2005, sp. zn. 28 Cdo 1442/2005 
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dále se nesmí příčit dobrým mravům.62 V kapitole č. 4.3.6 bude zvlášť pojednáno o právech 

a povinnostech nájemce a pronajímatele v souvislosti se zánikem nájmu. 

 

4.3.4.1 Práva a povinnosti pronajímatele 
 

 Základním právem pronajímatele je podle § 671odst. 1 ObčZ právo na nájemné. 

Pokud nájemce neplatí pronajímateli nájemné, má pronajímatel právo uplatnit podle § 672 

odst. 1 ObčZ své zákonné zástavní právo k movitým věcem, které se nachází na pronajatém 

pozemku a patří nájemci nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti. Tyto věci 

má za podmínek § 672 odst. 2 ObčZ právo pronajímatel zadržet. Pronajímatel je dále 

oprávněn k přístupu na pozemek z důvodu kontroly jeho řádného užívání na základě § 665 

odst. 1 ObčZ. 

 

 Základní povinnost pronajímatele plyne z § 664 ObčZ a spočívá v přenechání 

pronajatého pozemku ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání, pokud způsob užívání 

smluven nebyl, tak k užívání obvyklému, bez vad právních či faktických. Pronajímatel 

odevzdává pozemek i s příslušenstvím, které je obvyklé a i takové, na jakém se ve smlouvě 

domluvili (např. zemědělské stroje). Pronajímatel je povinen pronajatou věc v tomto stavu 

udržovat a to na své náklady, tedy provádět údržbu pozemku např. provést chemické 

postřiky. Pronajímatel takovou povinnost nemá, pokud si stav, který ztěžuje nebo dokonce 

brání nájemci v užívání pozemku, nájemce vyvolal sám. Povinností pronajímatele je zdržet 

se zásahů do řádného užívání pozemku nájemcem. 

                                                           
62 § 39 ObčZ 
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4.3.4.2 Práva a povinnosti nájemce 
 

 Základním právem nájemce je pozemek užívat a brát z něj užitky, a to v souladu s § 

665 odst. 1 ObčZ. Nájemci svědčí právo k přenechání pozemku a zároveň má povinnost 

pozemek od pronajímatele převzít. Nájemce je také oprávněn dát pronajatý pozemek do 

podnájmu, pokud smlouva nestanoví jinak (§ 666 ObčZ). Podnájem pozemku může tedy 

vzniknout, jen pokud to smlouva nevylučuje. Do podnájmu lze dát pozemek celý či pouze 

jeho část. Nájemce má dále právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů, které 

vynaložil na opravu, kterou byl povinen provést pronajímatel, za podmínek stanovených § 

669 ObčZ. 

 

 Základní povinností nájemce je podle § 671 odst. 1 ObčZ platit pronajímateli 

nájemné. Nájemce musí po skončení nájmu vrátit pronajatý pozemek do původního stavu, 

pokud na něm provedl změny bez souhlasu pronajímatele podle § 667 odst. 2 ObčZ. 

Nájemce je podle § 668 ObčZ povinný bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o 

potřebných opravách, které má pronajímatel povinnost provést. Opravou může být např. i 

oprava střechy stodoly, která tvoří příslušenství pozemku. Pokud nájemce svou povinnost 

nesplní, odpovídá pronajímateli za škodu, kterou tím pronajímateli způsobil a ztrácí právo 

na slevu na nájemném či úplné nezaplacení nájemného. Nájemce je povinen starat se o to, 

aby na věci nevznikla škoda (§ 670 ObčZ). Nájemce má dále povinnost věc užívat nikoli 

jen právo, pokud se na tom s pronajímatelem domluvili, nebo by v důsledku neužívání byl 

pozemek znehodnocen ve vyšší míře než při jeho užívání.63 Znehodnocením pozemku 

může být například jeho zaplevelení. 

 

 Po skončení nájmu má nájemce povinnost dle § 682 ObčZ vrátit pozemek ve stavu 

odpovídajícím sjednanému způsobu užívání, nebyl-li způsob smluven, tak ve stavu v jakém 

ho převzal, s přihlédnutí k obvyklému opotřebení.  

 

                                                           
63 § 665 odst. 2 ObčZ 
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4.3.5 Předmět nájmu 
 

 Předmětem nájmu podle § 663 a násl. ObčZ může být pouze věc v právním smyslu, 

jejíž charakteristika byla podrobně popsána v kapitole č. 2.1.1. Pronajmout však není 

možné věc jakoukoliv, ale pouze je-li způsobilá k užívání nebo braní užitků. Vždy se bude 

jednat o věc individuálně určenou, jelikož se věc po skončení nájmu vrací zpět 

pronajímateli. Podstatné náležitosti pro individuální určení pozemku jsou podrobně 

uvedeny v kapitole č. 4.3.2. Z těchto kritérií vyplývá, že pozemek je způsobilý být 

předmětem nájmu.  

 

 Předmětem nájemní smlouvy nebude pozemek jako takový, ale bude se jednat o 

parcelu nebo její část či více parcel nebo jejich části.64 Zákon neomezuje výměru pozemku, 

kterou je možné pronajmout. Nájem se může týkat jakýchkoliv pozemků, bez zřetele na 

jejich účelové určení. Výjimku z tohoto pravidla tvoří § 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů, který zakazuje nájem a podnájem státního lesa za 

účelem hospodaření v lese.65  

 

 Nejvyšší soud ČR judikoval, že předmětem nájmu může být věc hromadná, která je 

tvořena souborem věcí, v tomto konkrétním případě několika samostatnými nemovitostmi 

(včetně pozemku), jež jsou pronajímány ke specifickému účelu, jako ucelený soubor. Není 

nutné uzavírat nájemní smlouvu ke každé nemovitosti zvlášť, ale je možné uzavřít pouze 

jednu, a to v souladu s § 663 a násl. ObčZ.66 

                                                           
64 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 01. 2001, sp. zn. 20 Cdo 20/09: „Pozemek nemusí být totožný 
s parcelou, nýbrž může zahrnovat více parcel, popřípadě části různých parcel nebo naopak být částí parcely 
jediné.“ 
65 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva, 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva 
Rozkotová, 2010. s. 99-100. 
66 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 7. 2007, sp. zn. 32 Odo 1263/2006  
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4.3.6 Skončení nájmu 
 

 „K zániku závazkového právního vztahu dochází tak, že k právní skutečnosti, na 

jejímž základě právní vztah vznikl, přistoupí nová právní skutečnost, vedle níž ta původní již 

nemůže obstát.“67 Skončení nájmu znamená zánik nájemního vztahu. Zánik nájemního 

vztahu však nezrušuje jednotlivé závazky, které na jeho základě již v minulosti vznikly a ty 

trvají i nadále. Nájemní vztah může skončit na základě různých právních skutečností, a to 

jak v souladu s vůlí stran tak i bez něj. Občanský zákoník vyjmenovává jednotlivé způsoby 

zániku nájemního vztahu v hlavě sedmé „Nájemní smlouva“, oddílu třetím „Skončení 

nájmu“. Jedná se o uplynutí doby, dohodu, výpověď, zničení předmětu nájmu a odstoupení 

od smlouvy. Skončení nájmu však neupravují pouze ustanovení o nájmu, ale též obecná 

ustanovení o závazkových právních vztazích. Nájem pozemku však může také skončit ze 

zákona na základě rozhodnutí příslušného úřadu- např.  vyvlastňovacího úřadu jednajícího 

na základě § 6 písm. c) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě, není-li veřejný zájem na pokračování trvání nájemního vztahu. 

Dalším příkladem skončení nájmu pozemku je splynutí či naplnění rozvazovací podmínky. 

 

 Ne všechny výše uvedené obecné způsoby zániku nájemního vztahu jsou u nájmu 

pozemku vzhledem k jeho zvláštnímu charakteru použitelné. V souvislosti se zvláštní 

povahou pozemku je skončení nájemního vztahu podle § 680 odst. 1 ObčZ, spočívající 

v zničení předmětu nájmu, neaplikovatelné již ze samotné povahy pozemku. Zničením věci 

se rozumí její nemožnost nadále sloužit svému účelu. Za zničení pozemku nelze považovat 

jeho sloučení s jiným, rozdělení ani změnu jeho parcelního čísla.68 

                                                           
67 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanský zákoník : komentář. 10. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 986. 
68 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 19. 3. 1997, sp. zn. II. ÚS 82/95 
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4.3.6.1 Uplynutí sjednané doby 
 

 U smluv uzavřených na dobu určitou je nejčastějším důvodem zániku nájemního 

vztahu uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán (§ 676 odst. 1 ObčZ). Účinná právní 

úprava v § 676 odst. 2 ObčZ  počítá s fikcí prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu 

určitou. Užívá-li nájemce pozemek i po uplynutí sjednané doby a pronajímatel proti tomu 

nepodá u soudu návrh na vyklizení pozemku, dochází k prodloužení smlouvy za podmínek, 

za jakých byla sjednána původně. Platná právní úprava posiluje postavení pronajímatele 

jako nositele práv k věci tím, že může obnovení nájmu zabránit, na rozdíl od účinné právní 

úpravy, již svou výzvou k vyklizení pozemku. Výzva musí být učiněna v jednoměsíční 

lhůtě po uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán (§ 2206 nového ObčZ). 

 

4.3.6.2 Zánik nájmu pozemku podáním výpovědi  
 

 Výpověď je jednostranný adresný právní úkon jedné ze stran, která jím projevuje 

svou vůli nájemní vztah ukončit. Právní účinky výpovědi působí ex nunc, protože na rozdíl 

od odstoupení od smlouvy nemá charakter sankce. Výpovědí lze ukončit pouze nájemní 

vztah na dobu neurčitou, až na níže uvedenou výjimku týkající se změny osoby 

pronajímatele nebo za předpokladu, že se na tom strany ve smlouvě domluvily.69 Podle § 

677 odst. 1 ObčZ se nájemní smlouva uzavřená na dobu neurčitou ruší pouze výpovědí, 

nedohodnou-li se strany ve smlouvě jinak. Okamžikem podáním výpovědi nenastávají 

zamýšlené následky, ale začíná běžet tzv. výpovědní lhůta stanovená v § 677 odst. 2 ObčZ. 

Nájemní smlouva může výpovědní lhůtu zkrátit i prodloužit. A teprve uplynutím výpovědní 

lhůty, která počíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé straně, nájemní vztah zaniká. 

Jedná-li se o pozemek patřící do zemědělského půdního fondu nebo lesní pozemek, trvá 

zákonná výpovědní lhůta jeden rok a skončí vždy 1. října. Je-li předmětem nájemní 

smlouvy jiný druh pozemku, je délka zákonné výpovědní lhůty 3 měsíce. 

 

                                                           
69 Rozhodnutí Nejvyššího soudu R 26/02 
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 Z ustanovení § 680 ObčZ plyne, že změna v osobě pronajímatele na rozdíl od 

nájemce pozemku70 nezpůsobuje zánik nájemního vztahu. Ke změně pronajímatele 

nejčastěji dochází, změní-li se vlastník pronajímaného pozemku. Nový vlastník vstupuje do 

práv a povinností pronajímatele přímo ze zákona. Existují ovšem i výjimky z tohoto 

pravidla. Na nabyvatele nepřechází všechna práva a povinnosti původního pronajímatele- 

např. peněžité pohledávky a dluhy, které vznikly před jeho nástupnictvím. V důsledku 

změny osoby pronajímatele má nájemce právo vypovědět smlouvu. Nájemce má možnost 

právo výpovědi i v případě, že jde o smlouvu na dobu určitou, jakmile mu byla změna 

vlastnictví prokázána nebo oznámena. Jedná se o jedinou situaci, za které to zákon 

dovoluje.  Právo výpovědi nabyvatel pozemku nemá, jelikož pozemek je věcí nemovitou (§ 

680 odst. 3 ObčZ). 

 

4.3.6.3  Zánik nájmu pozemku odstoupením od smlouvy  
 

 Odstoupení od smlouvy je stejně jako výpověď jednostranný adresný právní úkon. Na 

rozdíl od výpovědi, odstoupení od smlouvy vyvolá zamýšlené právní účinky, jakmile je 

doručeno adresátovi. To znamená, že zruší nájemní smlouvu s účinky ex tunc- od samého 

počátku, nebylo-li dohodnuto stranami jinak (§ 48 odst. 2 Občz). Z toho plyne, že nájemce i 

pronajímatel budou muset všechna plnění (převážně poskytnutý pozemek k užívání a 

zaplacené nájemné), která na základě smlouvy přijali, vrátit druhé straně dle ustanovení o 

bezdůvodném obohacení (§ 451 odst. 1 ObčZ). Odstoupit lze pouze od platné smlouvy a 

práva odstoupit od smlouvy se podle § 574 odst. 2 Občz nelze platně dopředu vzdát. Jelikož 

jde o ustanovení kogentní, nelze se ve smlouvě od § 574 odst. 2 ObčZ odchýlit. Odstoupit 

od smlouvy lze pouze na základě zákonem taxativně vyjmenovaných důvodů nebo 

v případech stanovených ve smlouvě. 

 

 Právo odstoupit od smlouvy se promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě. 

                                                           
70 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanský zákoník II : komentář. § 460-880. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 
1875.: “Pokud zemře nájemce-fyzická osoba, zásadně nedochází k zániku nájmu, ale pouze ke změně osoby 
nájemce.” 
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Oprávnění pronajímatele odstoupit od nájemní smlouvy k pozemku 

 

 Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poskytl-li nájemce pozemek do 

podnájmu, bylo-li to nájemní smlouvou výslovně zakázáno (§ 666 odst. 2 ObčZ). 

 

 Pronajímatel může od smlouvy odstoupit také na základě ustanovení § 667 odst. 2 

ObčZ, provedl-li nájemce na pozemku změny bez jeho souhlasu a v jejich důsledku hrozí 

vznik značné škody na pozemku. Ze smyslu tohoto ustanovení lze dovodit, že stejné právo 

bude pronajímateli náležet i v případě, že změny provedl podnájemce pozemku.  

 

 Pronajímatel může odstoupit od smlouvy za podmínek § 679 odst. 3 ObčZ, užívá-li 

nájemce přes písemnou výstrahu pozemek způsobem, na jehož základě vzniká 

pronajímateli škoda, nebo mu hrozí značná škoda. Toto ustanovení lze aplikovat i na 

případy, kdy svým aktivním konáním nájemce škodu nezpůsobuje, ale závadné užívání 

pronajatého pozemku např. podnájemcem trpí. Pokud však nájemce proti podnájemnímu 

užívání způsobujícího škodu zakročí nebo o něm informuje pronajímatele, není 

pronajímatel oprávněn nájemní smlouvu s ním vypovědět.71 Pronajímatel pozemku je na 

základě výše citovaného ustanovení oprávněn odstoupit od smlouvy pro prodlení nájemce 

s placením nájemného, a to splatného nájemného nezaplaceného do splatnosti dalšího 

nájemného, a je-li tato doba kratší než tři měsíce, tak do tří měsíců. Pronajímatel musí 

v této situaci nájemce na možné následky nezaplaceného nájemného upozornit.  

 

 Pronajímateli je dále dáno právo odstoupit od smlouvy, je-li třeba pronajatý pozemek 

vyklidit z důvodu pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci. Bude se jednat převážně 

o rozsudek znějící na vyklizení pozemku nebo rozhodnutí stavebního úřadu podle § 141 

odst. 1 stavebního zákona, na jehož základě může stavební úřad rozhodnout o uložení 

povinnosti vytvořit podmínky např. pro provedení stavby. 

 

                                                           

71 ELIÁŠ, Karel aj. Občanský zákoník :  velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha : 
Linde Praha, 2008, s. 2023. 
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Oprávnění nájemce odstoupit od nájemní smlouvy k pozemku 

 

 Podle § 679 odst. 1 ObčZ může nájemce odstoupit od smlouvy, pokud mu byl 

pozemek předán ve stavu nezpůsobilém ke smluvenému nebo obvyklému užíváním anebo 

stane-li se tak později. Nezpůsobilost však nesmí nastat v důsledku nájemcova porušení 

povinnosti.  

 

 Nájemce dále může od smlouvy odstoupit, uplatňuje-li třetí osoba k pronajatému 

pozemku svá práva a ta jsou neslučitelná s právy nájemce a pronajímatel neučinil potřebná 

právní opatření anebo je učinil, ale nemají požadovaný účinek (§ 684 ObčZ). Nájemce by 

měl vyčkat přiměřené lhůty, než od smlouvy odstoupí, aby poskytl pronajímateli možnost 

předejít takovým zásahům ze strany třetí osoby.72 Neslučitelným právem s právem nájemce 

pozemku může být např. právo odpovídající věcnému břemeni, obsahuje-li právo věc 

užívat nebo z ní brát užitky. Nájemce není oprávněn se podle účinné právní úpravy 

domáhat u soudu ochrany svých práv. 

 

4.3.6.4 Zánik nájmu pozemku dohodou smluvních stran 
 

 Ukončení nájemní smlouvy dohodou je důsledkem smluvní volnosti mezi nájemcem 

a pronajímatelem. K dohodě může dojít pouze písemně, má-li nájemní smlouva formu 

písemnou. O ukončení nájemního vztahu dohodou se zmiňuje § 676 odst. 1 ObčZ, ale 

pouze v souvislosti se smlouvou uzavřenou na dobu určitou. Uzavřít dohodu není však u 

smlouvy na dobu neurčitou zákonem vyloučeno. 

 

 

 

                                                           
72 ELIÁŠ, Karel aj. Občanský zákoník :  velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha : 
Linde Praha, 2008, s. 2030. 
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4.3.6.5 Zánik nájmu pozemku splynutím 
 

 Nájem pozemku může zaniknout také v případě, že pronajímatel a nájemce splyne 

v jeden subjekt (§ 584 ObčZ). Nájemní vztah skončí v okamžiku, kdy na nájemce přejde 

vlastnické právo k pozemku. Nájem nezanikne v případě, kdy předmět nájmu tvoří více 

pozemků a nájemce se stane vlastníkem pouze některých z nich. V tomto případě dojde 

ke změně nájmu na základě změny předmětu nájmu. 

 

4.4 Vznik nájemního vztahu k pozemku na základě zákona 
 

 Přestože nájemní smlouva je nejčastější způsob vzniku nájemního vztahu k pozemku, 

existují i způsoby jiné. Nájemní vztah k pozemku může zcela ojediněle vzniknout přímo ze 

zákona. Jedná se o zákon č. 229/1991 Sb., zákon o půdě, který ke dni své účinnosti zrušil 

určité užívací vztahy k půdě a nahradil je vztahem nájemním.73 Další zákon, který založil 

nájemní vztahy k pozemku, je zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech. Paragrafem 16 nahradil dosavadní vztahy náhradního užívání 

vztahy nájemními. Vztahy náhradního užívání vznikaly na základě pozemkových úprav do 

24. 6. 1991.74 

 

 Na základě § 492 ObčZ se ustanovení týkající se nájemní smlouvy (§663 a násl.) 

přiměřeně použije i na nájem vzniklý přímo ze zákona, neexistuje-li zvláštní právní úprava.  

 

 Podle současné právní úpravy, na rozdíl od zániku, nemůže nájemní vztah vzniknout 

na základě rozhodnutí státního orgánu. 

                                                           
73 § 22 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., zákona o půdě 
74 PEKÁREK, Milan aj. Pozemkové právo. 1. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. s. 105. 
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4.5 Změny právní úpravy nájmu pozemku vycházející z nového občanského 
zákoníku 

 

 Současná právní úprava nerozlišuje mezi smlouvou nájemní a pachtovní, jak tomu 

bylo za platnosti občanského zákoníku z roku 1811. Nový ObčZ, vracející se 

k římskoprávním kořenům, však opět do českého právního řádu tento druh smlouvy zavádí. 

Z návratu k pachtovní smlouvě plynou důsledky i pro smlouvu nájemní, a dochází tím 

k odklonu od současného chápání nájmu. Doposud se obsah pachtu nacházel ve smlouvě 

nájemní, kdy záleželo na obsahu smlouvy, zda bude nájemce oprávněn pouze věc užívat, 

nebo z ní brát také plody. Od 1. 1. 2014 se nájemní smlouvou bude pouze přenechávat 

nájemci pozemek pouze k dočasnému užívání a nájemce už nebude oprávněn k braní jeho 

užitků.75 Naproti tomu v rámci pachtovní smlouvy bude pachtýř oprávněn požívat plody a 

užitky, pocházející z předmětu smlouvy. Nová právní úprava nájmu se nachází v části 

čtvrté „Relativní majetková práva“, hlavy II. „Závazky z právních jednání“, dílu 2. 

„Smlouvy o přenechání věci k užití jinému, oddílu 3. „Nájem“. Právní úpravu pachtu se 

nalézá v oddílu 4. „Pacht“. 

 

4.5.1 Nájem pozemku 
 

 Dle § 2177 nového ObčZ se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc 

k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné. Nové vymezení 

nájemní smlouvy je téměř shodné s dosavadním až na to, že nezahrnuje braní užitků 

z pronajaté věci, které je charakteristické pro pacht. 

 

 Nový občanský zákoník zpřesňuje v § 2178 předmět nájmu, a to na věc nemovitou a 

nezuživatelnou věc movitou a dále stanovuje, že lze pronajmout také část nemovité věci, 

k čemuž se doposud docházelo pouze výkladem. Za určitých okolností lze pronajmout i 

věc, která vznikne teprve v budoucnu. „Možnost pronajmout věc budoucí byla doposud 

                                                           
75 § 2177 nového ObčZ 
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předmětem teoretických a zčásti i praktických pochybností, byť ne všeobecných (srov. 

koupě věci budoucí, koupě naděje apod.). Výslovná úprava (spolu se stanovením adekvátní 

podmínky) by měla pochyby odstranit.“76 

 

 Nový ObčZ zavádí v souvislosti s nájmem pozemku změnu, která se dotkne zápisů do 

katastru nemovitostí České republiky. Podle § 2179: „Je-li pronajatá věc, zapsána do 

veřejného seznamu, zapíše se do veřejného seznamu i nájemní právo, pokud to navrhne 

vlastník nebo s jeho souhlasem nájemce.“ Účelem této změny je informovat případného 

zájemce o koupi nemovitosti o skutečnosti, že nemovitost je předmětem nájmu, což může 

mít vliv na jeho další setrvání v rozhodnutí danou nemovitost koupit. Na rozdíl od práva 

vlastnického nemá zápis nájemního práva do katastru nemovitostí konstitutivní účinky, ale 

lze jeho význam spatřovat v dobré víře ke skutečnostem v něm zapsaných. 

 

 Z koncepce nového občanského zákoníku je patrna zamýšlená ochrana slabší strany 

smlouvy, kterou lze nalézt např. v § 2186 odst. 2, vztahující se na provádění oprav na 

pronajatém pozemku. Podle účinné právní úpravy je nájemce povinen ji strpět bez nároku 

na slevu z nájemného. Od 1. 1. 2014 bude mít nájemce na takovou slevu právo, trvala-li 

oprava nepřiměřeně dlouhou dobu nebo ztěžovala-li užívání pozemku nad obvyklou míru. 

„Omezením užívání věci se rozumí ztížení možnosti věc užívat nebo možnost užívat jen část 

věci.“ 77 Výklad délky ustanovení „nepřiměřené doby“ bude úkol judikatury soudů. 

V případě že nebude možné předmět nájmu během opravy užívat vůbec, má nově nájemce 

právo, aby od pronajímatele dostal k užívání věc jinou nebo nájem vypovědět bez nutnosti 

uplynutí výpovědní doby. 

 

 Změna nájemní smlouvy se dotkne také koncepce podnájmu. Podle dosavadní právní 

úpravy není třeba k uzavření podnájemní smlouvy k pozemku souhlasu pronajímatele, 

                                                           
76 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku. s. 213. [cit. 2012-03-06]. Dostupné z WWW: ˂  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_ 
2011_DZ.pdf ˃ . 
77 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku. s. 213. [cit. 2012-03-06]. Dostupné z WWW: ˂  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_ 
2011_DZ.pdf ˃ . 
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pokud se na tom smluvní stany ve smlouvě nedohodly. Opačně tomu bude s účinností 

nového ObčZ, který v § 2191 odst. 1 zavádí nutný souhlas pronajímatele k zřízení 

užívacího práva třetí osobě. Jedná se však o ustanovení dispozitivní, zákon nezakazuje, aby 

se smluvní strany dohodly jinak. 

 

 Nový ObčZ explicitně zakládá právo nájemce domáhat se osobně ochrany proti třetí 

osobě, ohrozila-li ho v jeho nájemním právu nebo způsobila-li mu porušením nájemního 

práva újmu. Doposud se může ochrany u soudu domáhat pouze pronajímatel a nikoli sám 

nájemce.78 

 

 Vzhledem k povaze pozemku jako části zemského povrchu79, kterou lze těžko 

opotřebovat či dokonce zničit, je vhodné se zamyslet nad aplikací § 2204 nového ObčZ, je-

li předmětem nájemní smlouvy právě pozemek. Dosavadní právní úprava užívá pojem 

„škody“ 80 namísto pojmů „opotřebení“ či „zničení“, kterou lze chápat v širším pojetí než 

pojmy nové. V důsledku toho bude záležet na judikatuře, jak si s novými pojmy v praxi 

poradí a zda je podle ní bude možné aplikovat i na snížení hodnoty pozemků. 

 

4.5.2 Pacht pozemku 
 

 Nový občanský zákoník, jak již bylo zmíněno výše, se vrací k právní úpravě pachtu. 

Stranami pachtovní smlouvy jsou propachtovatel a pachtýř. „Pachtovní smlouvou se 

propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř 

se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu 

z věcí.“ 81 Z toho vyplývá, že předmětem pachtovní smlouvy může být pouze věc 

plodonosná, přinášející výnos, ať již jsou výnosem plody naturální nebo civilní.82 Na 

                                                           
78 § 684 ObčZ 
79  § 27 písm. a) zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 
80 § 679 odst. 3 ObčZ 
81 § 2306 odst. 1 nového ObčZ 
82 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku. s. 1086. [cit. 2012-03-06]. Dostupné z WWW: 
˂ http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_ 
2011_DZ.pdf ˃ . 
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základě nové právní úpravy může být pozemek předmětem jak nájmu, tak i pachtu. 

Určujícím faktorem bude, zda se smlouva bude vztahovat i na braní užitků (např. pozemek 

sloužící k zemědělské činnosti) nebo nikoli (např. pozemek pronajatý za účelem konání 

pouti). Charakteristickým rysem pachtu je pachtýřovo obhospodařování věci, za účelem 

vzniku plodů nebo jiných užitků, které se stávají vlastnictvím pachtýře. Pachtovní smlouva 

je smlouvou úplatnou. Úplatou (pachtovným) nemusí být pouze peníze, ale také část 

výnosu z plodonosné věci a eventuálně obojí. Právní úprava pachtu kopíruje ustanovení 

týkající se nájmu, v možnosti nechat zapsat pachtovní právo k pozemku do katastru 

nemovitostí České republiky.83 

 

 Propachtuje-li pachtýř propachtovaný pozemek třetí osobě nebo ho přenechá jinému 

k užívání nebo změní-li jeho hospodářské určení, či způsob jeho užívání nebo požívání bez 

předchozího souhlasu propachtovatele, má propachtovatel možnost pacht vypovědět, a to 

bez nutnosti uplynutí výpovědní doby.84 Další možnost výpovědi pachtu zakotvuje 

ustanovení § 2313 odst. 1 nového ObčZ, které se vztahuje na pacht ujednaný na dobu 

neurčitou a stanovuje pro výpověď šestiměsíční výpovědní lhůtu. Výpověď podle tohoto 

ustanovení nového ObčZ bude oprávněn podat pachtýř i propachtovatel. 

 

 Paragraf 2314 nového ObčZ stanovuje, že pokud pachtýř po skončení pachtu nevrátí 

propachtovateli pozemek zpět, má propachtovatel nárok na pachtovné ve stejné výši, jako 

by pacht trval i nadále. Plody a užitky, které pachtýř v této době vytěží, se považují za 

užitky za celý rok. 

 

 Změnu oproti stávající úpravě přináší § 2309 odst. 2 nového ObčZ, na jehož základě 

má propachtovatel právo na přiměřené zvýšení pachtovného v případě, že svou činností 

přispěje k zvýšení výnosů pachtýře z propachtované věci při jejím řádném hospodaření. 

Další změnu přinese § 2310 nového ObčZ , podle kterého má pachtýř, na rozdíl od účinné 

právní úpravy, výslovně stanovenou povinnost chovat se k propachtovanému pozemku 

                                                           
83 § 2307 nového ObčZ 
84 § 2308 nového ObčZ 
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s péčí řádného hospodáře, která v sobě zahrnuje jeho běžnou údržbu. Účinný ObčZ pouze 

výslovně nájemci přikazuje, aby o pronajatý pozemek pečoval tak, aby na něm nevznikala 

škoda.85 

 

 V důsledku ustanovení § 2309 odst. 1 nového ObčZ, vyskytnou-li se na věci vady, 

které je povinen odstranit propachtovatel a během nichž pachtýři vznikne ztráta na výnosu, 

má pachtýř nárok na náhradu takové ztráty nebo nákladů, jenž mu v souvislosti 

s odstraňováním vady vznikly. Tím se nic nemění na právu pachtýře na slevu 

z pachtovného nebo na jeho úplné prominutí na základě ustanovení § 2311 nového ObčZ.86 

Současná právní úprava přiznává též nájemci pozemku právo na přiměřenou slevu 

z nájemného, pokud mu v důsledku vady věci, kterou nezpůsobil, klesly užitky z věci pod 

polovinu běžného výnosu87 nebo na prominutí celého nájemného, pokud nemohl docílit 

žádného výnosu.88 

 

 I přes různé odlišnosti je pacht pozemku v mnoha vlastnostech podobný nájmu, a 

proto se na něj subsidiárně použijí ustanovení o nájmu pozemku.89  

                                                           
85 § 670 ObčZ 
86 § 2311 odst. 1. nového ObčZ: „Neodstraní-li propachtovatel vadu věci, kterou má povinnost odstranit, bez 
zbytečného odkladu, a klesne-li proto výnos z propachtované věci pod polovinu běžného výnosu, má pachtýř 
právo na slevu z pachtovného; odstraní-li vadu sám, má právo na náhradu vynaložených nákladů.“;  
§ 2311 odst. 2 nového ObčZ: „Jedná-l se o vadu, která zásadním způsobem ztěžuje, nebo i znemožňuje 
požívání propachtované věci tak, že z ní lze nanejvýš dosáhnout jen nepatrný výnos, má pachtýř právo na 
prominutí pachtovného, nebo na vypovězení pachtu bez výpovědní doby.“ 
87 § 674 ObčZ 
88 § 673 ObčZ 
89 § 2315 nového ObčZ 
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4.5.2.1 Zemědělský pacht 
 

 Nový ObčZ samostatně upravuje pacht zemědělských a lesních pozemků z důvodu 

jejich specifické povahy a používá pro oba jednotný název- zemědělský pacht. Platná 

právní úprava stanovuje, že je-li zemědělský pacht sjednán ústně a zároveň na dobu delší 

než dva roky, má se za to, že byl pacht sjednán na dobu neurčitou.90 Dle § 2320 nového 

Občz se pachtovné platí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu. Doposud se nájemné ze 

zemědělských a lesních pozemků platí dvakrát ročně a ne pouze jednou, není-li ovšem mezi 

stranami smlouvy nebo zvláštními předpisy stanoveno jinak.91 Nově bude pachtýř oprávněn 

dle § 2322 odst. 1 nového ObčZ vypovědět zemědělský pacht, stane-li se ze zdravotních 

důvodů nezpůsobilý k hospodaření na pozemku, a to i pokud byl pacht sjednán na dobu 

určitou. Zemře-li pachtýř, přechází na základě § 2322 odst. 2 právo k výpovědi pachtu 

v tříměsíční výpovědní době na jeho dědice. Pro výpověď je stanovena šestiměsíční lhůta, 

která začíná běžet od smrti pachtýře. 

                                                           
90 § 2319 odst. 2 nového ObčZ 
91 § 671 odst. 2 ObčZ 



  50 

 

5 Nájem staveb spojených se zemí pevným základem 
 

5.1 Obecná charakteristika nájmu staveb spojených se zemí pevným 
základem 

 

Na základě ustanovení § 119 odst. 2 ObčZ jsou nemovitostmi nejen pozemky, ale 

též stavby spojené se zemí pevným základem. Stavba, je-li samostatnou věcí v právním 

smyslu (movitou i nemovitou), je způsobilá být předmětem nájmu. Stavba spojená se zemí 

pevným základem nemusí být předmětem nájmu pouze jako celek, ale též může být 

pronajata jen její část.92 Je-li předmětem nájemní smlouvy stavba spojená se zemí pevným 

základem nebo její část, kterou nelze považovat za byt, bude se nájemní vztah řídit 

obecnými ustanoveními občanského zákoníku o nájmu věci (§ 663 a násl. ObčZ), stejně 

jako je tomu v případě, je-li předmětem nájemní smlouvy pozemek. Z toho vyplývá, že 

výše charakterizovaná právní úprava nájmu pozemku se v podstatných rysech shoduje 

s právní úpravou nájmu staveb spojených se zemí pevným základem.  

 

5.2 Nájem budovy 
 

5.2.1 Právní úprava nájmu budovy určené k trvalému bydlení 
 

Zajímavým a v praxi častým případem je situace, kdy předmětem nájemní 

smlouvy je nemovitost určená k trvalému bydlení- rodinný dům. Dům lze bezesporu 

považovat za stavbu ve smyslu § 119 odst. 2 ObčZ a tím i za nemovitost. V následující 

části této diplomové práce bude pojednáno o domu jako o předmětu nájemní smlouvy ve 

smyslu celku nebo jeho části, kdy dům představuje jednu samostatnou věc v právním 

smyslu (nemovitost), která je takto zapsána v katastru nemovitostí. To znamená, že si tato 

                                                           
92 ELIÁŠ, Karel aj. Občanský zákoník : velký akademický komentář. 2. svazek. § 488-880. 1. vydání. Praha : 
Linde Praha, 2008. s. 1992. 
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kapitola neklade za cíl soustředit se na dům, ve kterém jsou vymezeny byty jako 

samostatné bytové jednotky. 

 

Je-li předmětem nájemní smlouvy rodinný dům jako celek a nikoli konkrétně 

určený byt, uplatní se obecná právní úprava nájmu (§ 663 a násl. ObčZ).93 „Jestliže byl 

smlouvou přenechán do nájmu dům jako celek (se všemi součástmi a příslušenstvím), 

nemůže se jednat o smlouvu o nájmu bytu ve smyslu ustanovení § 685 a násl. ObčZ.“ 94 

Tento právní názor nezastává pouze soudní judikatura, ale ztotožnila se s ním též právní 

teorie- v případě, že je předmětem smlouvy celá nemovitost- rodinný dům, nelze na ni 

aplikovat zvláštní ustanovení o nájmu bytu podle § 685 a násl. ObčZ.95 Vlastník může 

disponovat s domem jako celkem nejen tím, že ho pronajme, ale může dům např. prodat, 

zastavit, darovat atd. 

 

Rodinný dům představuje pouze jednu věc v právním smyslu, proto může být 

předmětem občanskoprávních vztahů jen tento dům jako celek nebo jeho část a nikoli byty 

v něm se nacházející, nejsou-li vymezeny jako samostatné jednotky podle níže uvedených 

zákonných ustanovení. Vlastník domu tedy nemůže samostatně nakládat s místností či 

souborem místností, které se nachází v předmětném domě, nejsou-li vymezeny jako 

samostatné jednotky, protože nejsou samostatnými věcmi v právním smyslu. Pokud by 

vlastník domu měl zájem zvlášť disponovat s určitou místností či souborem místností 

nacházejícími se v domě, má možnost prostorově určit jednotlivé části domu a prohlásit je 

za samostatné jednotky. Samostatné jednotky by byly bytového či nebytového charakteru 

v závislosti na stavebním určení. Takovouto možnost vlastníkovi domu přináší ustanovení 

§ 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, které obsahuje právní úpravu tzv. prohlášení 

                                                           
93 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. 20 Cdo 255/99: „Je-li nemovitost pronajata jako 
celek, režim nájemního vztahu je podřízen § 663 a násl. občanského zákoníku.” 
94 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 8. 2011, sp. zn. 26 Cdo 2431/2009  
95 SCHODELBAUEROVÁ, Pavla; NOVÁKOVÁ, Helena. Bydlení v nájemním bytě. 1. vydání. Praha : C.H. 
Beck, 2000. s. 5.: „Zvláštní úprava nájmu bytů se vztahuje pouze na byty, nevztahuje se však na předměty 
občanskoprávních vztahů uvedené v § 118 odst. 1 ObčZ. To lze dovodit i ze skutečnosti, že pokud přenechává 
pronajímatel do nájmu nemovitost jako celek, jsou předmětem nájmu i prostory, které za byty nelze považovat 
(společné a vedlejší prostory).“  
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vlastníka budovy. Jehož prostřednictvím vlastník budovy neurčí pouze samostatné 

jednotky, ale dále též vymezí společné části domu.  

 

Nájem však tvoří výjimku, kdy vlastník domu může pronajmout místnost či soubor 

místností nejen jako část nemovitosti, ale též jako byt a tento právní vztah se bude řídit 

ustanoveními § 685 a násl. ObčZ i bez prohlášení vlastníka nemovitosti. Takovýto prostor 

musí však být na základě kolaudačního řízení určen k bydlení a při uzavření místnosti či 

souboru místností nesmí být z jejich užívání vyloučena jiná oprávněná osoba. Dále není 

pochyb, že takováto místnost či soubor místností musí být způsobilé k bydlení fakticky 

sloužit. To znamená, že o nájem bytu nepůjde, například pokud vlastník domu pronajme 

místnost či několik místností, a takto vymezený prostor nebude vybaven vodovodem. 

 

Je-li zde zmiňována část domu, nejedná se v tomto případě o část domu ve smyslu 

bytu jako samostatné jednotky. Ta není považována za součást nemovitosti (domu) v němž 

se nalézá, ale právo na ní hledí jako na samostatnou věc v právním smyslu96, a v důsledku 

toho nemůže být pochyb, že je způsobilá být předmětem jakýchkoliv občanskoprávních 

vztahů.97 

 

Občanský zákoník sám definici bytu nepodává a neobsahuje ji ani jiný účinný 

právní předpis.98 Vymezení bytu jako samostatné jednotky obsahuje ustanovení § 2 písm. 

b) zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, jenž charakterizuje byt pouze pro účely 

citovaného zákona, jako místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k bydlení. V právní praxi je opakovaně zastáván názor, že 

rozhodujícím hlediskem pro vznik závěru, zda se jedná o byt či nikoli, je kolaudační stav a 

nikoli faktický způsob užívání nebo vůle účastníků smlouvy. Při absenci legální definice 

bytu má velký význam judikatura. K vymezení pojmu bytu se vyjádřila též judikatura 

                                                           
96 ŠVESTKA, Jiří aj. Občanský zákoník : komentář. 10. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 1178 : „Za věci 
jsou byty a nebytové prostory považovány pouze v případě, že jsou v souladu s § 125 odst. 1 ObčZ a podle 
zvláštního zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, vymezeny v budovách jako reálné části těchto budov 
(jednotky).“ 
97 § 118 odst. 2 ObčZ 
98 Srov. § 2212 nového ObčZ 
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Nejvyššího soudu, která se s tímto právním názorem ztotožnila a definuje byt stejným 

způsobem.99 V posledních letech se však začala zřídka objevovat soudní rozhodnutí, která 

vycházejí z koncepce odlišné, kdy byl upřednostněn stav faktický nad stavem 

kolaudačním.100 

 

Jak již bylo uvedeno v úvodu kapitoly č. 5. 1, předmětem nájemní smlouvy může 

být nejen celá stavba spojená se zemí pevným základem, ale též její část. Z toho vyplývá, 

že vlastník domu může pronajmout místnost či několik místností, které jsou prostou 

součástí domu a které nejsou způsobilé být samostatným předmětem věcných práv. Naopak 

smlouvu o převodu vlastnictví k místnosti či souboru místností lze uzavřít pouze k bytu 

vymezeného v souladu s § 2 písm. b) zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve smyslu 

samostatné bytové jednotky. Je-li předmětem nájemní smlouvy místnost či několik 

místností, které jsou součástí nemovitosti a ne samostatnou věcí v právním smyslu, bude se 

právní úprava takovéto smlouvy opět řídit obecnými ustanoveními o nájemní smlouvě (§ 

663 a násl. ObčZ), pokud předmět smlouvy není možné prohlásit za konkrétně vymezený 

byt. Právní postavení nájemce bude na základě této smlouvy mnohem slabší, než je 

postavení nájemce v případě uzavřené smlouvy podle § 685 a násl. ObčZ. Důvodem této 

skutečnosti je fakt, že nájem bytu je považován za nájem chráněný.101 V důsledku toho 

například pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu pouze z důvodů výslovně 

uvedených v zákoně.102 

 

Aby se uplatnila zvláštní ustanovení o nájmu bytu, musí být předmětem smlouvy 

byt, který lze považovat za způsobilý předmět občanskoprávních vztahů. Tento okamžik 

nastane určitě ve chvíli, kdy dojde k jeho vymezení jako samostatné bytové jednotky podle 

výše uvedeného ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. S tímto právním 

                                                           
99 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1010/97: „vymezení bytu jako předmětu 
občanskoprávních vztahů ve smyslu § 118 odst. 2 ObčZ vyžaduje pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o 
tom, že soubor místností (popřípadě jednotlivá místnost), jsou způsobilé k trvalému užívání a jsou určeny 
k trvalému bydlení“ 
Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2152/2000 
100 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. 28 Cdo 1796/2007 
101 § 685 odst. 3 ObčZ 
102 § 711 odst. 1 ObčZ 
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názorem se ztotožnil i Nejvyšší soud, který se ve svém rozsudku vydaném pod sp. zn. 22 

Cdo 1455/2008 vyjádřil, že za byt je považována místnost nebo soubor místností, které jsou 

podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k trvalému bydlení, a dále uvedl, že tomuto 

účelu zcela určitě slouží samostatné bytové jednotky. To znamená, že jednotlivé místnosti 

v domě musí být fakticky propojeny, a za takové propojení nepovažuje soud propojení 

pouze prostřednictvím osoby uživatele. 

 

V souvislosti s nájmem části budovy určené k trvalému bydlení bylo analogicky 

rozhodnuto též v případě nájmu bytu, kdy vlastník bytu pronajal byt nikoli jako celek, ale 

pouze jeho část. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 24. 6. 2009 sp. zn. 26 Cdo 

2240/2007 judikoval, že takovýto nájemní vztah se bude řídit též obecnými ustanoveními o 

nájemní smlouvě (§ 663 a násl. ObčZ) a nikoli ustanoveními o nájmu bytu (§ 685 a násl. 

ObčZ), přestože se jedná o samostatnou bytovou jednotku tedy pouze o její část. 

5.2.2 Nájem budovy určené k jinému účelu než k trvalému bydlení 
 

Bude-li budova pronajata jako celek, bude se nájemní smlouva řídit obecnými 

ustanoveními o nájmu (§ 663 ObčZ a násl.) i v případě, že se v budově nacházejí místnosti 

určené k provozování obchodu nebo služeb. Podle obecných ustanovení o nájemní smlouvě 

se bude řídit nájemní smlouva, jak v případě, že se v budově nachází pouze místnosti 

tohoto určení nebo současně i místnosti určené k bydlení. V této situaci je vyloučena 

aplikace zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, která by se 

uplatnila, pokud by se nájemní smlouva týkala pouze místností určených k provozování 

obchodu a služeb a nikoli celé nemovitosti (domu) jako celku.103 Pokud by došlo k uzavření 

nájemní smlouvy podle zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor, byla by smlouva 

nejspíše absolutně neplatná z důvodu obcházení zákona. 

 

Podle obecných ustanovení o nájemní smlouvě (§ 663 a násl. ObčZ) a ne 

ustanovení o nájmu bytů se řídí též nájem místností, které se nachází v budovách, které 

                                                           
103 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1548/97, Rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ze dne 31. 1. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1145/99 
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nejsou určeny k trvalému ale pouze dočasnému bydlení. Jedná se například o rekreační 

chaty nebo v jiná zařízení, určená k dočasnému bydlení. “O byt půjde tehdy, nachází-li se 

ve stavbě pro bydlení. Uvedenému požadavku nebudou vyhovovat stavby kolaudované jako 

stavby pro individuální rekreaci, nebo u nichž došlo následně v souladu se stavebními 

předpisy ke změně účelu užívání, např. na rekreační chalupu. Případný pronájem místností 

v nich se nacházejících by se neřídil ustanoveními o nájmu bytů, ale obecnými 

ustanoveními o nájemní smlouvě (§ 663 a násl. ObčZ), což mimo jiné znamená, že nájemní 

vztah nebude mít povahu chráněného nájmu.“104  

  

5.3 Právní úprava nájmu domu podle nového občanského zákoníku 
 

Na rozdíl od účinné právní úpravy, nový občanský zákoník obsahuje nejen zvláštní 

ustanovení o nájmu bytu, ale též o nájmu domu. Právní úprava nájmu těchto dvou institutů 

je obsažena v novém občanském zákoníku v Části čtvrté „Relativní majetková práva“, 

Hlavě II „Závazky z právních jednání“, Dílu 2 „Přenechání věci k užití jinému“, Oddíle 3 

„Nájem“, Pododdíle 2 „Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu“, tj. v § 2211 až 

2275, a přináší celou řadu změn. V následujících odstavcích bude věnována pozornost 

pouze zásadním změnám, které nová právní úprava domu přinese. 

 

Dle ustanovení § 2212 odst. 3 nového ObčZ se ustanovení o nájmu bytu použijí 

přiměřeně i v případě, že je k zajištění bytových potřeb nájemce pronajat dům. Nový ObčZ 

tedy výslovně uvádí, že lze na nájem domu za splnění zákonných podmínek přiměřeně 

aplikovat zvláštní ustanovení o nájmu bytu. Tato skutečnost vnese do právního prostřední 

změnu od účinné právní úpravy, kdy se nájemní smlouva k domu jako celku na základě 

soudní judikatury řídí obecnými ustanoveními o nájemní smlouvě a nikoli zvláštními 

ustanoveními o nájmu bytu, jak již bylo podrobně uvedeno výše. V důsledku této 

skutečnosti se nájem domu s účinností od 1. 1. 2014 stane nájmem chráněným, kterým je 

v současné době pouze nájem bytu. 

 
                                                           
104

 FIALA, Josef aj. Vlastnictví a nájem bytů. 3. vydání. Praha : Linde Praha, 2005. s. 100. 
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Nový občanský zákoník též výslovně uvádí, že ustanovení týkající se nájmu bytu a 

nájmu domu se nepoužijí v případě, že pronajímatel přenechává nájemci byt nebo dům 

k rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému účelu.105 Jelikož účinný občanský zákoník 

takovéto ustanovení výslovně neobsahuje, ale tento právní názor je aktuální i v současnosti, 

je tento stav dovozován z právní teorie a soudní praxe. 

 

Nový občanský zákoník obsahuje legální definici bytu v § 2212 odst. 1, který byt 

charakterizuje takto: „Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou součástí 

domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si 

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

zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor.“ Definice pojmu bytu v současné 

právní úpravě zcela chybí. Pozitivním důsledkem tohoto vymezení bytu je, na rozdíl od 

účinné právní úpravy, že bytem může být i jiný prostor než pouze takový, který je určený 

k bydlení na základě kolaudačního rozhodnutí. Pronajímatel a nájemce jsou oprávněni 

uzavřít nájemní smlouvu, na jejímž základě bude pronajat jiný než obytný prostor. Z této 

smlouvy však budou smluvní strany zavázány stejně, jako by se jednalo o prostor obytný. 

                                                           
105 § 2211 odst. 2 nového ObčZ 



  57 

 

6 Právní úprava nájmu nemovitostí ve Spojeném království Velké 
Británie a Severního Irska 

 

6.1 Obecná charakteristika právního systému 
 

 Spojené království Velké Británie a Severního Irska se skládá ze čtyř jednotlivých 

zemí- Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska. Spojené království nemá jednotný právní 

systém, jenž by se uplatňoval na celém jeho území, ale je rozdělen podle výše uvedených 

zemí. Existuje však jedna výjimka, kdy Anglie a Wales sdílí společný právní systém. To 

znamená, že v obou zemích se uplatňují stejné právní předpisy.  

 

 Z důvodu roztříštěnosti právního systému, je nemožné obsáhnout právní úpravu 

celého Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v popisu pouze jednoho 

právního systému. V důsledku této skutečnosti bude v následujících kapitolách této 

diplomové práce pojednáno pouze o právu anglickém, které se uplatňuje jak na území 

Anglie, tak také na území Walesu. I přes rozmanitost právního systému Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska, lze v mnoha právních oblastech nalézt 

společné rysy napříč jednotlivými zeměmi. 

 

6.2 Definice pojmu „nemovitost“ v anglickém právu 
 

Právní úprava nemovitosti je v Anglii a Walesu významně ovlivněna zásadou 

„superficies solo cedit“- povrch ustupuje půdě (viz výše kapitola č. 2.2), která platí na 

území celého Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Pojem nemovitost je 

v důsledku aplikace tohoto římského principu chápán v užším smyslu, než je tomu doposud 

podle účinné české právní úpravy. Anglické právo podřazuje pod pojem nemovitost (real 

estate) pouze pozemky a nikoliv již stavby spojené se zemí pevným základem, jako je tomu 

podle § 119 odst. 2 ObčZ. Protože stavba jsou podle anglického práva považována za 
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součást pozemku a ne za samostatnou věc v právním smyslu, tudíž nemůže být označována 

ani jako nemovitost. 

Z tohoto důvodu se lze v odborné literatuře setkat s názorem, který považuje pojem 

real estate za synonymum pojmu land.106 

 

6.3 Definice pojmu „land“ 
 

Českým ekvivalentem anglického termínu land může být půda nebo také pozemek. 

Nadále bude pojem land používán ve významu pozemku, jenž má v právní terminologii 

užívané v anglickém právu několik významů. Jelikož je Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska členem angloamerického typu právní kultury, jsou za prameny práva 

považovány nejen právní předpisy (převážně zákony), ale také tzv. common law, které je 

založeno na soudních precedentech a obyčejovém právu. Na základě pramenů common law 

lze pod pojem land podřadit nikoli pouze samotný hmotný substrát Země, jenž je tvořen 

půdou a dále také např. budovami, ale též právní vztahy k němu se vztahující.107 Totožný 

právní názor je obsažen též v zákonné definici pojmu land, která chápe pozemek nejen 

pouze jako půdu (hmotný substrát Země, včetně budov a nerostů), ale společně s právními 

vztahy k půdě náležejícími (např. nájmem).108 

 

6.4 Vlastnické právo k nemovitostem 
 

Jelikož nájemní vztahy k nemovitostem jsou vztahy odvozenými převážně od práva 

vlastnického, je pro jejich pochopení nejdříve nutné krátce charakterizovat právo 

vlastnické. Již po dlouhá staletí je panovník z historických důvodů považován za vlastníka 

                                                           
106 GRAVELLS, Nigel P. Land law. 2. vydání. London : Sweet & Maxwell, 1999. s. 4. 
107 GRAY K.; GRAY S. F. Land law. 1. vydání. New York: Oxford University Press Inc., 2007. s. 2. 
108 § 205 odst. 1 písm. (ix) zákona Law of Property Act 1925: „“Land” includes land of any tenure, and 
mines and minerals, whether or not held apart from the surface, buildings or parts of buildings (whether the 
division is horizontal, vertical or made in any other way) and other corporeal hereditaments; also a manor, 
an advowson, and a rent and other incorporeal hereditaments, and an easement, right, privilege, or benefit 
in, over, or derived from land…” 
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veškeré půdy nacházejících se na území Spojeného království Velké Británie a Severního 

Irska. Subjekty odlišné od panovníka nevlastní samotnou půdu, ale vlastní soubor věcných 

práv, jejichž předmětem je právě půda. 

  

6.5 The doctrine of estate 
 

V důsledku skutečnosti, že anglické právo vylučuje klasické vlastnické právo 

k nemovitostem, tak jak ho známe v České republice, je třeba věnovat zvláštní pozornost 

„the doctrine of estate“. Právní institut nazýván jako estate (nebo také estate in land) 

pomohl překonat problémy, které v praxi vznikaly na základě skutečnosti, že nikdo kromě 

panovníka nemůže být přímým vlastníkem pozemků. Přinesl novou myšlenku, na jejímž 

základě osoby odlišné od panovníka nejsou vlastníky přímo pozemku, ale tzv. a slice of 

time in the land (náleží jim práva odpovídající právu vlastnickému, ale pouze po určitý 

časový úsek).109 Institut estate in land tedy vyřešil nepřípustnost vlastnického práva 

k nemovitostem (jedná se pouze o pozemky, jelikož na základě uplatňování zásady 

„superficies solo cedit“ jsou stavby součástí pozemku). Doktrínu estate in land lze 

charakterizovat jako soubor věcných práv k pozemku, která se svým rozsahem podobají 

právu vlastnickému. Ale od práva vlastnického se liší hlavně tím, že jejich povaha je 

dočasná. 

 

 V průběhu několika staletí se vyvinuly různé podoby institutu estate in land. 

V současnosti se však uplatňují pouze dvě jeho varianty- freehold estate a leasehold estate 

(leasehold).110  

                                                           
109 GRAY, Kevin; GRAY, Susan Francis. Land law. 1. vydání. New York : Oxford University Press Inc., 
2007. s. 15. 
110 GRAVELLS, Nigel P. Land law. 2. vydání. London : Sweet & Maxwell, 1999. s. 22. 
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6.5.1 Freehold estate 
 

 Freehold estate je institut, který je svou povahou nejvíce podobný vlastnickému 

právu. Jelikož se jedná o druh estate, musí být jeho charakter dočasný nikoliv trvalý, ale 

délka jeho trvání je převážně dlouhodobá. Zároveň není stanoven přesný okamžik jeho 

zániku, tudíž je doba jeho trvání časově neohraničena.  V současnosti je jediným zástupcem 

této kategorie tzv. the fee simple estate in possession, který je v podstatě totožný se 

samotným vlastnickým právem. Je převoditelný bez jakýchkoliv omezení a přechází též na 

dědice svého držitele. Z toho vyplývá, že jeho existence nemusí nikdy skončit, ale může 

trvat nekonečně dlouho. Pokud však osoba, které toto právo svědčí, zemře bez zanechání 

závěti a zároveň nezanechá po sobě relevantní dědice, vrací se toto věcné právo zpět k 

panovníkovi, jako jedinému vlastníkovi veškeré půdy.111 

  

6.5.2 Leasehold estate 
 

Leasehold je svou povahou věcným právem odvozeným od freehold. Vzniká 

uzavřením smlouvy, která je označována jako lease neboli nájemní smlouva. Smlouvou o 

nájmu dojde k vyčlenění určitého věcného práva k nemovitosti a jeho převedení na jinou 

osobu. V důsledku uzavření nájemní smlouvy vznikne nejen toto věcné právo 

k nemovitosti112, ale nájemní smlouva také založí mezi smluvními stranami závazkový 

právní vztah, ze kterého plynou pro obě smluvní strany vzájemná práva a povinnosti. Je 

třeba zdůraznit, že věcná práva k nemovitosti jsou ovlivňována závazkovým právním 

vztahem a naopak, např. věcné právo k nemovitosti může zaniknout v důsledku porušení 

smluvní povinnosti.113 

 

Leasehold patří do kategorie estate, proto musí být časově omezen. Leasehold 

vzniká na rozdíl od freehold na předem stanovenou dobu, tudíž je charakteristický určitostí 

                                                           
111 GRAVELLS, Nigel P. Land law. 2. vydání. London : Sweet & Maxwell, 1999. s. 23. 
112 WILKIE M. et al. Landlord and tenant law. 5. vydání. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. s. 22. 
113 SMITH P F. The Law of Landlord and Tenant. 5. vydání. Wiltshire : Redwood Books, 1997. s. 3. 
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délky svého trvání. Není výjimkou stanovení délky jeho trvání na dobu 99 nebo 999 let a 

neexistují žádné limity, které by zakazovaly jeho trvání i na dobu delší než je uvedeno. 114 

Okamžik jeho zániku je tedy předem určen. Stejně jako freehold je i leasehold volně 

převoditelný na jinou osobu, pokud smlouva o nájmu nestanovila jinak.  

 

The Law of Property Act 1925 používá pro leasehold právní označení „a term of 

years“115, které představuje dobu jak kratší než jeden rok, tak jeden rok či let více. Ale 

nikdy se nebude jednat o nekonečnou délku doby jeho trvání. 

 

6.6 Lease 
 

Současná právní úprava nájemního vztahu (tenancy) vychází v obecné rovině 

z common law, která byla následně modifikována právními předpisy- zákony.  

 

Lease je nájemní smlouva uzavřená mezi pronajímatelem (landlord nebo lessor) a 

nájemcem (tenant nebo lesee). House of Lords (Sněmovna lordů) vydala v roce 1962 

rozhodnutí, podle kterého pronajímatel a nájemce musí být dvě různé osoby. Z tohoto 

rozsudku vyplývá, že osoba nemůže uzavřít nájemní smlouvu sama se sebou, a tím převést 

leasehold estate sama na sebe.116  

 

Nájemní smlouva je schopna založit nejen závazkový právní vztah mezi 

pronajímatelem a nájemce, ale také prostřednictvím nájemní smlouvy dochází ke vzniku 

věcného práva k pozemku- leasehold estate, z něhož vyplývají pro nájemce pozemku jistá 

oprávnění vůči všem ostatním subjektům a nejen vůči pronajímateli. Tenancy je 

                                                           
114 BURN, E H; CARTWRIGHT, J. Modern law of real property. 17. vydání. New York : Oxford University 
Press, 2006. s. 207. 
115 § 205 odst. 1 písm. (xxvii) zákona the Law of Property Act 1925 
116 House of Lords: Rye v. Rye (1962): „This makes it necessary to determine the point of law: Is it possible 
for a person to grant a tenancy to himself or for two persons to grant a tenancy to themselves? At common 
law it was clearly impossible…. At common law a person could not convey real or personal estate either to 
himself or to himself and another… It is meaningless to say that a man accepts from himself something which 
is already his own.” 
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v anglickém právu představován tedy nejen závazkovým právním vztahem mezi subjekty 

nájemní smlouvy, ale také věcným právem označovaným jako leasehold. 

 

 Charakteristickým rysem lease je tzv. exclusive possession117, které je na základě 

smlouvy převáděno z osoby pronajímatele na osobu nájemce. Jedná se o oprávnění 

konkrétní pozemek držet a užívat. Svědčí-li nájemci exclusive possession, je oprávněn vůči 

třetím osobám vymáhat zákaz vstupu na pozemek a totéž vůči samotnému pronajímateli, 

pokud nevykonává právo prohlídky pozemku nebo jeho údržby, k nimž je na základě lease 

oprávněn.118  Dalším podstatným rysem nájemní smlouvy je stanovení délky jejího trvání. 

Nájemní smlouva (lease) může být uzavřena na jakýkoli časový úsek, ale musí z ní být 

patrný okamžik jejího zániku.  

 

Třetí charakteristický rys nájmu, avšak již nikoli podstatnou náležitostí nájemní 

smlouvy (lease), je nájemné (rent). Nájemné může být stejně jako v České republice 

placeno v penězích nebo v naturáliích.119 Představuje opakující se plnění, které poskytuje 

nájemce pronajímateli za to, že mu umožnil pozemek držet a užívat. V praxi může absence 

placení nájemného znamenat skutečnost, že mezi smluvními stranami došlo k ujednání tzv. 

licence (svolení) místo lease. Licence je druh smlouvy, na jejímž základě došlo k převodu 

užívacího práva na jinou osobu. Mezi její charakteristické znaky nepatří úplatnost ani 

stanovení délky její platnosti, může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Licence 

zakládá pouze závazkový právní vztah, čímž ji lze přirovnat k nájemní smlouvě uzavřené 

podle české právní úpravy. 

 

Aby lease či jakákoliv jiná smlouva mohla být považována za platně uzavřenou, je 

třeba v ní přesně označit smluvní strany, aby byl naplněn znak určitosti smlouvy. Obsah 

lease je dispozitivně upraven nejen zákony, ale také common law. Na rozdíl od common 

                                                           
117 GRAVELLS, Nigel P. Land law. 2. vydání. London : Sweet & Maxwell, 1999. s. 348. 
118 House of Lords, Street v. Mountford, [1985] 2 W.L.R. 877: „A tenant armed with exclusive possession can 
keep out strangers and keep out the landlord unless the landlord is exercising limited rights reserved to him 
by the tenancy agreement to enter and view  and repair.“ 
119 GRAVELLS, Nigel P. Land law. 2. vydání. London : Sweet & Maxwell, 1999. s. 359. 
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law, kladou zákony120 na lease formální požadavky, na jejichž základě musí být jakékoliv 

nakládání s pozemky učiněno formou tzv. deed. Forma deed musí být splněna u 

jakéhokoliv vzniku nebo převodu estate in land (tzn. včetně lease) až na výjimky, které 

stanoví sám zákon a tím vyloučí nutnost uplatnění tohoto formálního znaku nájemní 

smlouvy. Zákon Law of Property Act 1925 umožňuje vznik lease bez předepsané formy 

deed v případech, kdy je s nemovitostmi nakládáno jinak než na základě písemné 

smlouvy.121 Forma deed musí splňovat podmínku písemné podoby, musí být podepsána za 

účasti svědka, který následně po podpisu jednajícího, připojí na listinu svůj podpis.  

 

6.7 Jednotlivé druhy nájemních vztahů (tenancies) 
 

Jak již bylo uvedeno výše, lease musí být uzavřena na předem stanovenou dobu. 

Nikdy nemůže být podle anglického práva nájemní smlouva sjednána na dobu neurčitou. 

To je důsledkem skutečnosti, že nájemní smlouva nezakládá pouze závazkový právní vztah, 

ale též leasehold, který musí ze své povahy vždy vzniknout pouze na dobu určitou. Existují 

dva možné způsoby stanovení délky trvání lease. První možností je stanovení přesného 

okamžiku, v kterém nájemní smlouva zanikne. A druhý možný způsob určení délky 

platnosti nájemní smlouvy je vymezení periody, po jejímž uplynutí se automaticky nájemní 

smlouva obnoví opět na stejnou dobu. 

 

6.7.1 Leases for a fixed term 
 

Lease for a fixed term je nájemní smlouva, s předem přesně stanovenou délkou 

platnosti. „A lease for a fixed term is a lease of pre-defined lenght, such as for six months, 

one year, ten years, 99 years or 999 years.“ (Nájemní smlouva na dobu určitou, je nájemní 

                                                           
120 § 52 odst. 1 zákona Law of Property Act 1925: „All conveyances of land or of any interest therein are void 
for the purpose of conveying or creating a legal estate unless made by deed.“ 
121 § 52 odst. 2 zákona Law of Property Act 1925: „This section does not apply to— (d) leases or tenancies or 
other assurances not required by law to be made in writing.”  
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smlouva sjednána na dobu šesti měsíců, jednoho roku, 99 let nebo 999 let.)122 Již 

v okamžiku uzavření leases for a fixed term musí být okamžik jejího zániku přesně znám. 

Tento požadavek nesplní např. nájemní smlouva uzavřená na dobu trvání druhé světové 

války, protože by byla neplatná z důvodu předem neznámého data zániku.123 

 

6.7.2 Periodic tenancy 
 

Periodic tenancy je periodický nájemní vztah, jenž je charakteristický určením 

počáteční doby jeho trvání v okamžik uzavření lease. Tato délka platnosti trvá většinou 

týden, měsíc či rok. Takto stanovená doba platnosti lease se však po jejím uplynutí sama 

automaticky obnovuje. Platnost nájemní smlouvy se tedy prodlouží, a to opět na stejnou 

dobu, jako byla délka její platnosti v okamžiku uzavření lease. Tento proces bude 

pokračovat až do chvíle, kdy jedna ze smluvních stran nepodá výpověď (tzv. notice to quit) 

za účelem skončení nájmu nemovitosti. Z této skutečnosti vyplývá, že až do podání 

výpovědi jedné ze smluvních stran je doba trvání periodic tenancy neurčitá. 

 

 Z výše uvedeného mohou vzniknout pochyby nad tím, zda periodic tenancy 

neporušuje požadavek určitosti délky své platnosti, který je na každou lease kladen 

z důvodu, že její vznik zakládá nejen tento nájemní vztah ale též leasehold. Jakékoliv 

pochyby se dají vyloučit právním názorem podle něhož: „a tenancy from year to year (or 

for any lesser period) is saved from invalidity on the ground of uncertainty solely by reason 

of the power of the landlord or the tenant to determine it by notice at the end of any year“ 

(nájem obnovující se z roku na rok (nebo na jakoukoliv kratší dobu) není neplatný 

z důvodu neurčitosti doby jeho platnosti, protože jak pronajímatel tak i nájemce je 

oprávněn ukončit nájemní vztah podáním výpovědi vždy ke konci doby platnosti smlouvy a 

tím by se předešlo jejímu obnovení).124 

 

                                                           
122 SMITH P F. The Law of Landlord and Tenant. 5. vydání. Wiltshire : Redwood Books, 1997. s. 26. 
123 Lace v Chantler [1944] KB 368, [1944] 1 All ER 305, CA. 
124

 SMITH P F. The Law of Landlord and Tenant. 5. vydání. Wiltshire : Redwood Books, 1997. s. 29. 
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6.7.3 Tenancy at will 
 

Tenancy at the will se uplatňuje v případech, kdy osoba užívá nemovitost se 

souhlasem jejího vlastníka, který je označován jako tzv. at the will (na vůli).125 Tenancy at 

will může vzniknout na dobu neurčitou, z čehož vyplývá, že nesplňuje základní znak 

leasehold, a tím ani nájemní smlouvy (lease). V důsledku toho tenancy at will nezakládá 

věcné právo k nemovitosti ani nájemní vztah. Další charakteristickou vlastností tenancy at 

will je jeho neúplatnost. Jeho vznik není podložen písemnou smlouvou, ale vzniká na 

základě ústní dohody nebo konkludentně. Ale uzavření písemné smlouvy nelze vyloučit, 

v praxi se však bude jednat spíše o výjimku. 

 

Ukončí-li vlastník nemovitosti tenancy at will, má osoba užívající nemovitost 

povinnost ji okamžitě vyklidit. Svědčí jí však právo opakovaného vstupu na pozemek, za 

účelem odstranění movitých věcí, jejichž je vlastníkem.  

 

6.7.4 Tenancy by estoppel 
 

Tenancy by estoppel vznikne, nesvědčí-li pronajímateli leasehold v okamžiku 

uzavření lease. Pronajímatel není držitelem leasehold následkem pouhé formální chyby, ke 

které v minulosti došlo. Tento formální nedostatek neznamená překážku vzniku nájemního 

vztahu mezi smluvními stranami. Přesto může ovlivnit vymahatelnost některých smluvních 

práv a povinností. Na základě skutečnosti, že pronajímateli nesvědčí estate in land 

(leasehold), nemůže ani nájemce po uzavření lease tímto věcným právem disponovat. 

                                                           
125 SMITH P F. The Law of Landlord and Tenant. 5. vydání. Wiltshire : Redwood Books, 1997. s. 33. 
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6.7.5 Tenancy on sufferance 
 

Tenancy on sufferance se liší od tenancy at will tím, že vlastník nemovitosti s jejím 

užíváním neprojevil souhlas. Nejčastěji vzniká v případech, kdy nájemce tzv. holds over 

neboli v situaci, kdy nájemce užívá nemovitost i nadále po skončení nájemní smlouvy bez 

souhlasu pronajímatele.126 Pokud pronajímatel následně projeví svůj souhlas s užíváním 

nemovitosti nájemcem, změní se tenancy on sufferance na tenancy at will. Vysloví-li však 

pronajímatel svůj nesouhlas a nájemce bude i přesto užívat nemovitost dále, stane se 

z nájemce neoprávněný uživatel. 

 

Tenancy on sufferance  výslovně nezakládá nájemci povinnost k placení 

nájemného. Ale pronajímatel je oprávněn požadovat tzv. mesne profits neboli určitý druh 

náhrady za držbu a užívání pozemku nájemcem.127 

 

6.8 Srovnání české a anglické právní úpravy nájemních vztahů k 
nemovitostem 

 

Anglické právo vychází z mnohaleté kontinuity a tradice. Naopak v českém právu 

docházelo v důsledku historických okolností k mnoha změnám, které znamenaly často 

úplné popření současného chápání užívacích vztahů k nemovitostem, a následně docházelo 

k tvorbě úplně nových právních pravidel. 

 

Právní úprava nájemních vztahů k nemovitostem je v obou zemích založena na 

různých základech, jelikož vlastnictví nemovitostí má v anglickém a českém právu rozdílný 

charakter. Jelikož nájemní vztah je vztahem ve většině případů odvozeným od práva 

vlastnického, lze říci, že nájemní vztahy k nemovitostem mohou v anglickém právu 

existovat pouze se souhlasem panovníka, jako jediného vlastníka půdy. 

 

                                                           
126 GRAVELLS, Nigel P. Land law. 2. vydání. London : Sweet & Maxwell, 1999. s. 344. 
127 Srov. Bayley v Bradley (1884), 136 E.R. 932 
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S uzavřením nájemní smlouvy k nemovitosti je v anglickém právu spojován též 

vznik věcného práva k pozemku. V české republice nájemní smlouva zakládá pouze 

závazkový právní vztah, ze kterého pro třetí osoby neplynou žádné důsledky. Na rozdíl od 

české právní úpravy, která umožňuje uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou, je délka 

nájemní smlouvy v Anglii omezena pouze na dobu určitou. Nájemní smlouva, jejímž 

předmětem je nemovitost, se v anglickém právu považuje za smlouvu reálnou. V právu 

českém je nájemní smlouva charakteru konsensuálního, k jejímuž platnému uzavření není 

potřeba předání nemovitosti. Dalším rozdílem mezi uvedenými právními úpravami je 

požadavek na formu nájemní smlouvy. V českém právu se vychází z obecného pravidla, 

kdy nájemní smlouva k nemovitosti může být uzavřena ústně, pokud zvláštní zákon 

nestanoví jinak. Anglické právo vyžaduje zvláštní písemnou formu, pokud z tohoto 

obecného pravidla zákon nezaloží výjimku. 

 

Odhlédneme-li od rozdílných charakteristik nájemních vztahů k nemovitostem, lze 

v obou právních úpravách nájemních vztahů nalézt totožný pilíř, na němž je nájemní 

smlouva postavena. Účelem právní úpravy nájemní smlouvy je převod užívacího práva 

(„ius utendi“) na jinou osobu a ten je v obou zemích naplněn, přestože jak již bylo uvedeno 

výše, mezi oběma úpravami existují mnohé rozdíly. 
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7 Závěr 
  

Nesnažila jsem se v této diplomové práci zpracovat a charakterizovat právní úpravu 

nájmu nemovitostí zcela vyčerpávajícím způsobem. Mým záměrem bylo vytvořit 

komplexní a ucelený pohled na danou problematiku. Tato diplomová práce vznikala 

v době, kdy byl již přijat zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale zároveň ještě nenabyl 

své účinnosti. Proto jsem se v práci věnovala srovnání a vymezení základních rozdílů mezi 

platnou a účinnou právní úpravou, které jsou vzhledem k mezidobí, v němž se momentálně 

nacházíme velice aktuálním tématem. 

 

S ohledem na § 3 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, lze za nemovitost 

považovat nejen pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem ale též byty.  Přesto 

občanský zákoník ve svém výčtu v § 119 odst. 2 byty mezi nemovitosti nezařazuje. 

Z tohoto důvodu bylo v diplomové práci, vzhledem k jejímu názvu, pojednáno pouze o 

pozemcích a stavbách spojených se zemí pevným základem. Nejhlouběji jsem se 

soustředila na nájemní vztah, jehož předmětem je pozemek. Mé rozhodnutí vycházelo ze 

skutečnosti, že pozemek oproti stavbě spojené se zemí pevným základem, zůstane 

definován jako nemovitost i po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského 

zákoníku. 

 

V této diplomové práci jsem věnovala jednu kapitolu problematice nájmu 

nemovitostí podle práva anglického. Při jejím vypracování jsem poznala její výhody i 

nevýhody, které se zde pokusím stručně shrnout a porovnat s právní úpravou nájmu 

nemovitostí v České republice. 

 

Hlavní výhodou anglické právní úpravy nájmu nemovitostí je bezesporu její 

dlouholetá a roky prověřená tradice. Během této doby mohlo dojít k odstranění případných 

nedokonalostí v otázce nájmu nemovitostí, které se v průběhu tohoto času v praxi objevily. 

Kladem nájmu nemovitostí v Anglii a Walesu je dále jeho kontinuita, která nebyla 
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přetržena tak jako v České republice. U nás v minulosti docházelo k zcela kompletnímu 

popření stávajícího právního stavu a přijetí naprosto nového pohledu na užívací vztahy 

k nemovitostem.  

 

Dále je nedostatkem české právní úpravy uplatňující se zásada „superficies non solo 

cedit“ („povrch neustupuje půdě“), jejíž důsledky dopadají v neposlední řadě i na nájem 

nemovitostí. Proto mají-li smluvní strany v úmyslu pronajmout v České republice 

s pozemkem i stavbu spojenou se zemí pevným základem, která se na předmětném 

pozemku nalézá, musí být daná stavba obsažena v předmětu nájemní smlouvy. V opačném 

případě dojde pouze k pronajmutí vymezeného pozemku a nikoli již stavby, která se na 

něm nachází, a to i přesto, že je s ním spojena pevným základem.  

 

Domnívám se, že naproti tomu výhodou nájmu nemovitostí podle práva českého, na 

rozdíl od práva anglického, je možnost smluvních stran uzavřít klasický nájemní vztah na 

dobu neurčitou. Tato možnost není smluvním stranám v Anglii a Walesu poskytnuta, 

s ohledem na skutečnost, že nájemní smlouva nezakládá pouze nájemní vztah mezi 

smluvními stranami ale též věcněprávní leasehold estate. Leasehold je zástupcem kategorie 

estate, proto musí vzniknout na dobu určitou. Tím je v nájemních vztazích uzavřených 

podle anglického práva jistým způsobem omezena smluvní volnost stran. 

 

Lze předpokládat, že právní úprava problematiky nájemních vztahů k nemovitostem 

se bude nadále rozvíjet a měnit, a to i přes nedávný vznik velké koncepční změny, přijaté 

v podobě zcela nového občanského zákoníku. České a anglické právo patří do jiných 

právních kultur, které vychází z mnoha odlišných principů. Přesto není podle mého názoru 

vyloučena možnost, aby se Česká republika inspirovala při novelizacích stávajícího 

právního stavu v anglickém právu. Podkladem pro toto tvrzení je skutečnost, že stěžejní cíl 

a smysl nájemních vztahů jsou v obou právních úpravách zachovány- přenechání předmětu 

smlouvy (nemovitosti) k užívání jinému, a to za úplatu a pouze dočasně. 
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Resumé 

 

Tématem této diplomové práce je úprava nájmu nemovitostí v českém právním 

řádu, se zaměřením též na otázky nájmu nemovitostí v právu anglickém. Práce se snaží 

čtenáři podat základní informace o této problematice. Práce je systematicky členěna na 

nájem pozemků a staveb spojených se zemí pevným základem. Dále se diplomová práce 

věnuje také vymezení základních pojmů, jako je například věc v právním smyslu. 

 

Vzhledem k přijetí nového občanského zákoníku je v současné době v České 

republice aktuální otázka změny právních poměrů souvisejících s nájemními vztahy 

k nemovitostem. Proto lze v práci na několika místech nalézt srovnání účinné a platné 

právní úpravy. Snaží se upozornit na nejvýraznější změny, které v českém právním 

prostředí v souvislosti s nájmem nemovitostí nastanou po dni 1. 1. 2014. 

 

V neposlední řadě je účelem této práce vyzdvihnout nejdůležitější aspekty právní 

úpravy nájmu nemovitostí v anglickém právu. A dále anglickou právní úpravu porovnat 

s úpravou českou a vymezit základní rozdíly dané problematiky v obou zemích. 

 

Diplomová práce je členěna na úvod, pět základních kapitol a závěr. Každá 

z kapitol se věnuje určité otázce, které se buď přímo, nebo zprostředkovaně týká nájmu 

nemovitostí. 

 

První kapitola obsahuje základní terminologii, která souvisí s nájmem nemovitostí. 

Jedná se o definici pojmu věc v právním smyslu a následně konkrétně věci nemovité. 

Charakteristika nemovitosti obsahuje jak definici pozemku, tak i stavby spojené se zemí 

pevným základem. 

 

Následuje kapitola druhá, jenž se zaměřuje na problematiku zásady „superficies 

solo cedit“. Vymezuje její uplatnění nejen v České republice ale také na území Anglie a 
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Walesu. V českém právu pak poukazuje na změnu, kterou přinese nový občanský zákoník 

v souvislosti s touto římskou právní zásadou. 

 

Třetí kapitola se jmenuje nájem pozemku. Zde lze najít obecnou charakteristiku 

nájmu pozemku, podstatné náležitosti nájemní smlouvy a vymezení subjektů nájemního 

vztahu. V neposlední řadě se kapitola zaměřuje na právní důvody zániku nájemního vztahu, 

jehož předmětem je pozemek. Je možné se zde seznámit s rozdílem mezi smlouvou nájemní 

a pachtovní, která je již nyní velmi aktuálním aspektem platné právní úpravy. 

 

Čtvrtá kapitola se věnuje problematice nájmu staveb spojených se zemí pevným 

základem. Podává stručný exkurz do zákonných ustanovení, jenž se uplatňují na nájem 

budov pronajatých jako celek nebo pouze jejich částí. 

 

Pátá kapitola má za cíl vyložit právní aspekty nájmu nemovitostí ve Spojeném 

království Velké Británie a Severního Irska, speciálně se zaměřením na právo anglické.  

Dosažené závěry chce porovnat s českou právní úpravou a nalézt mezi nimi nejvýraznější 

rozdíly. 
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Summary 

 

The subject of the thesis is the lease of real estate amended by Czech law and some 

aspects of the lease of real estate amended by English law. This thesis tries to provide the 

reader with basic information about these issues. The thesis is systematically divided into 

two sections- the lease of land and the lease of building firmly connected with the land. It is 

focused on fundamental terms such as the thing in legal sense. 

 

The question of changes in an area of lease of real estate is quite actual because of 

passing the new civil code in the Czech Republic. That is why the thesis contains a 

comparison between the effective civil code and civil code in force. It points out the most 

significant amendments which will become effective on 1. 1. 2014. 

 

 The other purpose of this thesis is to highlight the most important aspects of legal 

regulation of lease of real estate in English law. The thesis compares the Czech legal 

regulation with English one and defines the basic differences of this issue in both countries. 

 

 The thesis is structured into introduction, five elementary chapters and conclusion. 

Each chapter is focused on issue which directly or indirectly influences the lease of real 

estate.  

 

 The first chapter contains the elementary terminology which is connected with the 

lease of real estate. It is a definition of a thing in legal sense and specifically a real estate. 

The characteristic of a real estate contains the definition both of land and building firmly 

connected with the land.  

 

 The second chapter follows and focused on the issue of the principle “superficies 

solo cedit”. It specifies its application in the Czech Republic and in the area of England and 

Wales. It shows the modification which will be brought by the new civil code in connection 

with this Roman principle in the Czech Republic. 
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 The name of the third chapter is the lease of land. There is a general characterization 

of lease of land, essential requirements of a lease and definition of subjects. The chapter is 

also focused on legal grounds of the termination of the lease relations connected with the 

land. There is described the difference between the contract of lease and contract of “pacht” 

which is very actual aspect of legal regulation. 

 

 The fourth chapter is focused on lease of building firmly connected with the land. It 

distinguishes the difference between the lease of a building as a whole and the lease of a 

part of it. 

 

 The goal of the fifth chapter is to interpret the legal aspects of lease of real estate in 

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Achieved conclusions are 

compared with the Czech legal regulation. The chapter tries to find out the most important 

differences between them. 
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