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Abstrakt

Jako téma své diplomové práce jsem zvolila nájem bytu se zaměřením na společný 

nájem bytu. Toto téma jsem si vybrala z důvodu mého zájmu o danou problematiku po celou 

dobu mého studia na právnické fakultě. Vedle právního titulu vlastnického je to zejména 

nájemní smlouva, na jejímž základě se bydlení jakožto jedna ze základních lidských potřeb, 

uspokojuje.

Cílem této práce je podat pokud možno ucelený výklad o problematice nájmu bytu 

s uvedením zvláštností, které vyplývají ze společného nájmu bytu. Základním pramenem 

právní úpravy je občanský zákoník a nezastupitelnou úlohu má i rozsáhlá judikatura.

Diplomová práce je členěna na osm kapitol, každá z nich se věnuje určité problematice 

v rámci právní úpravy nájmu bytu, přičemž vždy je daný výklad posouzen i v rovině 

společných nájemních vztahů.

Na úvod, v němž je obsaženo krátké seznámení s prací, navazuje první kapitola, kde je 

vymezen nájem bytu obecně. Jsou zde vyjmenovány zejména základní právní prameny 

úpravy nájmu bytu, vymezeny pojmy byt, příslušenství bytu a nalezneme tu i krátké pojednání 

o nájmu bytu jako o nájmu chráněném.

Druhá kapitola se věnuje pojmu společného nájmu bytu a v základních rysech uvádí 

jeho specifika. Najdeme zde i seznámení s institutem společného nájmu bytu manžely.

Třetí kapitola pojednává o vzniku nájmu bytu. Je rozdělena na dvě podkapitoly. První 

podkapitola se věnuje vzniku nájmu bytu obecně, tedy vzniku na základě nájemní smlouvy. Je 

v ní definován institut nájemní smlouvy obecně, vymezeny její podstatné náležitosti a 

obsahuje také výklad o stranách nájemní smlouvy. Druhá podkapitola se soustřeďuje na vznik

společného nájmu bytu. Tato podkapitola podává výklad o vzniku společného nájmu bytu na 

základě nájemní smlouvy nebo dohody, o vzniku společného nájmu bytu manžely, zabývá se 

vznikem společného nájmu bytu na základě přechodu nájmu bytu a také podává výklad o 

společném nájmu bytu, jehož subjekty mohou být    i registrovaní partneři.

Čtvrtá kapitola má za cíl vyložit práva a povinnosti stran, které vyplývají z nájmu bytu 

a tvoří tak obsah nájemního vztahu. Výklad se týká práv a povinností pronajímatele, nájemce 



a společných nájemců, s přihlédnutím k problematice řešení sporů, k nimž v rámci společného 

nájmu bytu může docházet.

Pátá kapitola se zabývá zánikem nájmu bytu obecně. Jsou v ní popsány jednotlivé 

způsoby zániku nájmu bytu, které jsou rozděleny do podkapitol. Zvláštní pozornost je 

věnována výpovědi z nájmu bytu ze strany pronajímatele, jež může mít tíživý dopad na osobu 

nájemce.

Šestá kapitola je celá věnována ukončení nájemního vztahu v případě společného 

nájmu bytu. Tato kapitola je rozdělena do dvou podkapitol, z nichž první se věnuje ukončení 

společného nájmu bytu obecně a druhá pojednává o ukončení společného nájmu bytu 

manžely, ke kterému může dojít jednak za trvání manželství, anebo v souvislosti se zánikem 

manželství.

Sedmá kapitola rozebírá právní následky ukončení nájemního vztahu v souvislosti 

s bytovými náhradami. Podkapitoly vymezují pojmy náhradní byt, náhradní ubytování a dále 

řeší právní vztahy v rámci bytových náhrad, pokud dojde ke skončení společného nájmu bytu 

manžely.

Osmá kapitola má za cíl seznámení s novelou občanského zákoníku, která nabude 

účinnosti dne 1. 11. 2011. Tato novela přinese řadu změn, jež se podstatným způsobem 

dotknou problematiky nájmu bytu.

Závěr mé práce shrnuje problematiku nájmu bytu a společných nájemních vztahů.
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