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Úvod

Ve své diplomové práci jsem se rozhodla věnovat problematice nájmu bytu, 

v rámci níž se zaměřím zejména na právní úpravu společného nájmu bytu.

Potřeba bydlení jakožto jedna ze základních lidských potřeb je uspokojována 

zejména na základě titulu vlastnického. Nicméně nájem bytu je druhým nejčastěji 

využívaným právním důvodem, díky kterému je v naší společnosti realizováno právo na 

bydlení.

K tomu, aby právo na bydlení mohlo být naplněno, je zapotřebí vytvořit systém 

účinných nástrojů, zejména právních, které umožní jeho realizaci. Právo na bydlení není 

otázkou pouze národní právní úpravy, ale jedná se o právo mezinárodně uznávané. 

Mezinárodními dokumenty, k nimž Česká republika přistoupila a které si kladou za cíl 

ochranu práva na bydlení a podporu dostupnosti bydlení přiměřené úrovně, jsou 

Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních       

a kulturních právech z roku 1966, Evropská sociální charta Rady Evropy z roku 1961.

V rámci české právní úpravy je to Listina základních práv a svobod tvořící součást 

našeho ústavního pořádku, která sice výslovně právo na bydlení nezakotvuje, ale 

poskytuje ochranu vlastnictví, zakazuje jeho zneužití a stanoví nedotknutelnost obydlí.

Problematiku nájmu bytu jsem si jako téma své diplomové práce zvolila zejména 

proto, že jsem se na právní odvětví občanského práva soustředila po dobu svého studia.

Své znalosti týkající se problematiky nájmu bytu jsem se snažila prohloubit nejen 

v rámci studia výběrových předmětů, které bylo možné na právnické fakultě absolvovat,

ale i v rámci aktivit mimoškolních. Doufám, že zpracování této práce bude dalším 

krokem k prohloubení mých znalostí v dané problematice.

Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat dané téma tak, že poskytne ucelený 

pohled na danou problematiku. Vzhledem k zadanému rozsahu práce nebylo možné 

zpracovat dané téma vyčerpávajícím způsobem. V zásadě jsem se snažila tematicky

rozpracovat problematiku nájmu bytu do tří základních částí, jimiž jsou vznik nájmu 

bytu, obsah právního vztahu nájmu bytu a zánik nájmu bytu, přičemž v každé části

věnuji zvláštní pozornost právní úpravě týkající se společných nájemních vztahů.
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Vzhledem k zadanému rozsahu této práce ponechávám zcela mimo právní úpravu 

družstevních bytů. V průběhu studia problematiky nájmu bytu a zejména úskalí 

spojených se společným nájmem bytu byla nepostradatelným pramenem judikatura, na 

niž odkazuji a jejíž citace jsou významnou součástí této práce. V neposlední řadě musím 

zmínit novelu (zákon č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují 

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

a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), kterou jsem zpracovala do 

samostatné kapitoly v samotném závěru této práce a která se podstatným způsobem 

dotýká určitých institutů v rámci právní úpravy nájmu bytu. Tato novela nabude 

účinnosti ke dni 1. 11. 2011.

Diplomovou práci jsem zpracovala podle stavu právních předpisů, které jsou 

platné a účinné ke dni 30. 9. 2011.
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1. Nájem bytu v obecné rovině

Bydlení je jednou ze základních potřeb člověka a ve většině případů bude 

uspokojení této potřeby vnímáno jako základní kámen pro budování dalšího 

spokojeného života. Vedle vlastnického práva k bytu, popřípadě domu je to právě 

nejčastěji nájemní smlouva, jako právní důvod bydlení, na jejímž základě je potřeba 

bydlení uspokojována. 

Právní úpravu nájemní smlouvy řadíme do oblasti práva soukromého                  

a nalezneme ji v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen obč. zák.). V rámci 

tohoto právního předpisu je systematicky právní úprava nájemní smlouvy zařazena 

takto: je obsažena v části osmé nazvané „Závazkové právo“, jejíž součástí je hlava 

sedmá, která je věnována nájemní smlouvě, konkrétně se bude jednat o ustanovení        

§ 663 a následujících obč. zák. Hlava sedmá se člení na osm oddílů, z nichž oddíl čtvrtý 

je nazván „Zvláštní ustanovení o nájmu bytu“ a obsahuje ustanovení § 685 a následující 

obč. zák., která doplňují úpravu nájemní smlouvy o specifika týkající se nájmu bytu. 

Právní úprava nájmu bytu obsažená v ustanoveních § 685 a následujících obč. 

zák. je právní úpravou speciální ve vztahu k obecným ustanovením o nájemní smlouvě 

podle ustanovení § 663 - 684 obč. zák. Příslušná ustanovení upravující nájem bytu 

poskytují relativně komplexní úpravu. Vzhledem ke zvláštní povaze nájmu bytu 

přichází v úvahu aplikace obecných ustanovení o nájemní smlouvě tam, kde speciální 

právní úprava o nájmu bytu nestanoví jinak.

Samozřejmě nelze opomenout ani „Obecná ustanovení“ v části první obč. zák., 

v nichž najdeme zejména vymezení základních pojmů, s nimiž zákon dále pracuje          

i v případě úpravy nájmu bytu, ať už se jedná o vymezení právních úkonů a jejich 

náležitostí (ustanovení § 34 a následující obč. zák.), zastoupení (ustanovení § 22            

a následující obč. zák.) nebo ustanovení o výkonu práv a povinností v rozporu 

s dobrými mravy (ustanovení § 3 obč. zák.) a další. Je tedy možné říci, že jde o obecný 

a podpůrný základ pro interpretaci dalších ustanovení na tuto část zákona navazujících.

Velmi významnou roli v interpretaci ustanovení pojednávajících o nájmu bytu 

hraje i činnost soudů. Bohatá judikatura nám svým výkladem objasňuje význam 
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některých pojmů a podává odpovědi na sporné či ne zcela jasné otázky, se kterými se 

subjekty v rámci nájemního vztahu setkávají.

Právní normy, jež upravují nájemní smlouvu, jsou převážně dispozitivního 

charakteru a je na samotných účastnících právního vztahu, zda využijí možnost vymezit 

si svými ujednáními vzájemná práva a povinnosti odlišně od příslušných ustanovení, 

pokud to zákon nezakazuje. Jestliže této možnosti upravit si dohodou odchylně od 

zákona vzájemná práva a povinnosti nevyužijí, bude subsidiárně aplikována právní 

úprava obsažená v zákoně. I v rámci právní úpravy nájemní smlouvy nalezneme řadu 

ustanovení kogentní povahy, od kterých není možné se smluvními ujednáními stran 

odchýlit, a jakákoliv odchylná ujednání účastníků právního vztahu by v tomto případě 

byla neplatná.

Považuji za podstatné na samém začátku mé práce vymezit základní právní 

předpisy, jimiž se oblast bytového práva řídí. Základním právním předpisem platné 

právní úpravy je bezesporu zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Od svého přijetí byl mnohokrát novelizován a mezi zásadní novely 

mající vliv na úpravu bytového práva patří zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném 

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

znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis je rozdělen do dvou částí, přičemž část 

první se věnuje způsobu výpočtu nájemného. Tato regulace nájemného ve většině měst 

a obcí již skončila k datu 31. 12. 2010.1 Část druhá obsahuje řadu významných změn,

například v oblasti vypovězení nájmu ze strany pronajímatele z důvodů taxativně 

stanovených, a to bez přivolení soudu, přechodu nájmu a dalších, o nichž se podrobněji 

zmíním v příslušných částech mé práce.

Další novelou, jež se podstatným způsobem dotkne právní úpravy nájmu bytu, je 

zákon č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky 

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

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela nabude účinnosti 1. 11. 

2011. Podrobněji se této novele budu věnovat v kapitole 8.

                                               
1 § 3 odst.1 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 
40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



10

Byty nebo nebytové prostory mohou být samostatnými předměty 

občanskoprávních vztahů podle ustanovení § 118 odst. 2 obč. zák., nicméně toto ani jiné 

ustanovení obč. zák. pojem byt nijak nevymezuje.

Definici pojmu byt bude zapotřebí hledat v jiných právních předpisech. Zákon 

č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 

vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon     

o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, definuje pojem byt pro své účely 

v ustanovení § 2 písm. b) jako místnost nebo soubor místností, jež jsou podle 

rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.

Při vymezení pojmu byt jako předmětu občanskoprávních vztahů je třeba 

vycházet z předpisů stavebněprávních. Při řešení otázky, zda se jedná o byt, či nikoliv,

je rozhodující kolaudační stav.2 Faktický způsob užívání nebo vůle účastníků smlouvy

nemá v tomto případě na určení, zda jde, či nejde o byt, žádný vliv. Vyhláška                

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby vymezuje pojem byt v ustanovení 

§ 3 písm. g) jako soubor místností, popřípadě i jednu obytnou místnost, které svým 

stavebně-technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení     

a jsou k takovému účelu užívání určeny.

Na rozdíl od pojmu byt, je pojem příslušenství bytu vymezen v ustanovení § 121 

odst. 2 obč. zák. Příslušenství bytu je podle příslušného ustanovení vymezeno jako 

vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány. Příslušenství 

bytu není samostatným předmětem právního vztahu, a proto se řídí právním režimem 

bytu, ke kterému náleží.3 Pojmy vedlejší místnost a vedlejší prostory se zabývá i soudní 

praxe. Vedlejšími prostory jsou prostory, které se nacházejí mimo byt, ale jsou určeny 

k tomu, aby se s bytem užívaly - například sklepy či půdy. Vedlejšími místnostmi jsou 

místnosti, které se nacházejí v bytě, ale nelze je považovat za obytné, avšak jsou určeny 

k tomu, aby byly s bytem užívány. Půjde zejména o předsíně, spíže, záchody, koupelny 

apod. 

                                               
2 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2002, sp. zn. 26 Cdo 400/2000
3 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 7. 2003, sp. zn. 26 Cdo 450/2003, in Švestka, J., Spáčil, 
J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 1960 
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V rámci právní úpravy nájmu bytu se setkáme s byty, které se vyznačují 

určitými specifiky a tomu odpovídá i zvláštní právní úprava. Týká se to bytů služebních, 

bytů zvláštního určení, bytů v domech zvláštního určení a v neposlední řadě bytů

družstevních. Tyto byty musí splňovat určitá specifická kritéria jim vlastní a zároveň

naplňovat znaky definované pro pojem byt, jak byly vymezeny výše.

Téměř v každé publikaci pojednávající o nájmu bytu se dočteme, že nájem bytu 

je tzv. nájmem chráněným. Právní úprava je vystavěna na faktu, že bydlení je základní 

lidskou potřebou a právním vztahům vznikajícím v rámci jejího uspokojení je nutné

zajistit náležitou právní ochranu. Jedná se zejména o ochranu osoby nájemce. Projevem 

zesílené ochrany nájemce je především stanovení pouze určitých výpovědních důvodů, 

na jejichž základě může pronajímatel výpovědí nájemní vztah ukončit, v určitých 

zákonem stanovených případech musí ještě navíc přistoupit přivolení soudu. Dalším 

projevem zvýšené ochrany je institut bytových náhrad. V případě výpovědi ze strany 

pronajímatele náleží nájemci bytová náhrada ve formě náhradního bytu nebo 

náhradního ubytování, eventuálně v určitých případech je stanoveno, že postačí zajistit 

nájemci pouze přístřeší.

I z důvodu této zesílené ochrany má institut nájmu bytu samostatnou a oproti 

obecným ustanovením o nájemní smlouvě zvláštní právní úpravu, jak již bylo 

podrobněji zmíněno výše.
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2. Vymezení pojmu společný nájem bytu

Obecně můžeme vymezit pojem společný nájem tak, že se jedná o takový nájem, 

v jehož rámci má více osob k předmětu nájmu stejná práva, která jsou omezená pouze 

právem spolunájemce, popřípadě dalších spolunájemců, je-li jich více.

Vznik společného nájmu v obč. zák. zvláštní úpravu nemá. Nicméně ustanovení 

§ 700 obč. zák. a následující upravují společný nájem bytu. V rámci právní úpravy 

společného nájmu bytu je upraven i společný nájem bytu manžely v ustanoveních § 703

- 705 obč. zák. jako zvláštní druh společného nájmu bytu. Společný nájem bytu 

manžely může existovat pouze mezi manžely nebo bývalými manžely.

Předmětem společného nájmu bytu je byt. Právo společných nájemců se 

nevztahuje na určitou reálnou část bytu, ale na byt jako celek. Společný nájem může 

vzniknout i k bytům služebním, bytům zvláštního určení nebo bytům v domech 

zvláštního určení za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem4, a to pouze 

na základě smlouvy (viz níže). Naproti tomu k těmto bytům je vyloučen vznik 

společného nájmu bytu manžely, což je explicitně vyjádřeno v ustanovení § 709 obč. 

zák.

Společným nájemcům přísluší v zásadě stejná práva a povinnosti, jako by se 

jednalo o nájemce výlučného. Specifikum společného nájmu bytu tkví v tom, že na 

straně nájemce vystupuje více osob. Z toho plyne potřeba řešit vzájemné vztahy nejen 

ve vztahu k pronajímateli či třetím osobám, ale i mezi samotnými společnými nájemci.

                                               
4 Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 
Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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3. Vznik nájmu bytu

Občanskoprávní vztahy vznikají na základě určitého právního důvodu a stejně 

tak je tomu i v případě vzniku nájmu bytu. 

Takovým právním důvodem je především uzavření nájemní smlouvy, která je 

nejčetnějším právním důvodem vzniku nájmu bytu. 

Nájem bytu může vzniknout též ex lege, ovšem pouze za předpokladu, že 

nastane určitá skutečnost, s níž zákon vznik nájmu bytu spojuje. Uzavírání nájemní 

smlouvy samozřejmě v těchto případech nutné není a bylo by zcela nadbytečné. 

Skutečnostmi, s nimiž obč. zák. vznik nájmu bytu spojuje, jsou: uzavření manželství, 

smrt nájemce bytu a trvalé opuštění domácnosti. Na základě těchto skutečností je vznik 

nájmu bytu ex lege vyloučen u služebních bytů, bytů zvláštního určení a bytů v domech 

zvláštního určení. 

V souvislosti se vznikem nájmu bytu bych poukázala na změnu, kterou přinesla 

novelizace obč. zák.5 Před touto novelou existoval zvláštní případ vztahující se ke 

vzniku nájmu a tím je obnovení nájmu bytu upravené v ustanovení § 676 odst. 2 obč.

zák. Jestliže nájemce užíval byt i po skončení nájmu a zároveň nebyl podán 

pronajímatelem návrh na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovil se nájem 

vždy na jeden rok, jestliže původní nájem byl sjednán na dobu delší než jeden rok nebo 

na dobu kratší, a to v délce odpovídající původní nájemní smlouvě. Novelou obč. zák. 

bylo vloženo ustanovení § 686a odst. 6 obč. zák., které aplikaci ustanovení § 676 odst. 2 

obč. zák. na nájem bytu výslovně vylučuje. Od účinnosti této novely prolongace 

smlouvy o nájmu bytu na základě zákonného ustanovení možná není, nicméně tím není 

vyloučeno, aby si strany takovéto prodloužení smlouvy o nájmu bytu nesjednaly.

                                               
5 Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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3.1 Vznik nájmu bytu na základě nájemní smlouvy

3.1.1 Obecný výklad k nájemní smlouvě

Právní úpravu smlouvy o nájmu bytu nalezneme v ustanoveních § 685 - § 716 

obč. zák. Nelze opomenout ani obecná ustanovení § 43 a následující obč. zák. 

upravující smlouvy. 

Smlouva o nájmu bytu je dvoustranný právní úkon a musí splňovat jednak 

obecné náležitosti, které jsou požadovány pro každý právní úkon podle § 34 a 

následujících obč. zák., ale též náležitosti zvláštní, jež jsou stanoveny pro smlouvu o 

nájmu bytu. Tyto zvláštní náležitosti jsou uvedeny v ustanovení § 685 odst. 1 obč. zák. 

takto: „Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci 

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

smlouvu lze sjednat také na dobu výkonu práce nájemce pro pronajímatele.“

Uzavřením smlouvy o nájmu bytu projevují nájemce i pronajímatel svou vůli být 

tímto právním úkonem zavázáni a založit tak vzájemná práva a povinnosti z nájmu bytu 

plynoucí.

Nájemní smlouva musí mít písemnou formu pod sankcí absolutní neplatnosti, 

což je explicitně vyjádřeno v ustanovení § 686 odst. 1 (věta druhá) obč. zák. Tento 

zákonný požadavek se týká smluv uzavřených od 1. 1. 1995, kdy nabyla účinnosti 

novela obč. zák.6 Pokud byly smlouvy o nájmu bytu uzavřené před tímto datem v jiné 

než písemné formě, zůstávají nadále platné.

                                               
6 Zákon č. 267/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník 
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3.1.2 Strany nájemní smlouvy

Stranami nájemní smlouvy jsou pronajímatel a nájemce, přičemž není 

vyloučeno, aby na straně jak pronajímatele, tak nájemce stálo více subjektů (viz 

následující výklad).

3.1.2.1 Pronajímatel a nájemce

Subjekty nájemního vztahu jsou na jedné straně pronajímatel bytu, tedy fyzická 

nebo právnická osoba vlastnící byt, respektive osoba vykonávající právo vlastnickému 

právu obdobné, a na straně druhé nájemce bytu.

Zatímco u osoby pronajímatele máme jasno, že jím může být jak fyzická, tak 

právnická osoba, u osoby nájemce se musíme pozastavit a poukázat na příslušnou 

judikaturu. Obč. zák. mlčí ohledně toho, zda smlouvu o nájmu bytu může uzavřít jako 

nájemce i právnická osoba. Vzhledem k tomu, že v současné době obč. zák. neobsahuje 

žádné omezení, bylo by logické usuzovat, že smlouvu o nájmu bytu může jako nájemce 

uzavřít jak fyzická, tak i právnická osoba. Judikatura Nejvyššího soudu ČR vyjadřuje 

názor jiný a ve svých rozhodnutích dochází k závěru, že právnická osoba nemůže být 

nájemcem bytu podle zvláštních ustanovení obč. zák. o nájmu bytu, ale připouští, že 

k danému bytu může vzniknout nájem podle obecných ustanovení o nájemní smlouvě. 

V odůvodnění rozsudku k věci uvádí: „Jestliže vůle účastníků nájemní smlouvy 

směřovala ke vzniku chráněného nájmu bytu, lze se ztotožnit s právním názorem 

odvolacího soudu, že nájemní smlouva je z důvodů, že ji uzavřela právnická osoba jako 

nájemce absolutně neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem, konkrétně 

s ustanovením § 685 obč. zák. Právní závěr odvolacího soudu, s nímž se dovolací soud 

ztotožňuje, však nebrání tomu, aby mezi účastníky vznikl ve vztahu k předmětnému bytu
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obecný nájem (ve smyslu § 663 a násl. obč. zák.).“7 Je ovšem třeba uvést, že s těmito 

závěry se neztotožňuje řada odborníků na právo a zaujímají opačný názor.8

K tomu, aby mohla být uzavřena platná nájemní smlouva, je třeba, aby osoby, 

které ji uzavírají, měly k takovému právnímu úkonu dostatečnou způsobilost. 

Nazýváme ji způsobilost k právním úkonům a její právní úpravu nalezneme 

v ustanovení § 8 obč. zák. V tomto ustanovení je stanoveno, že fyzické osobě 

způsobilost k právním úkonům vzniká v plném rozsahu zletilostí. V případě nezletilců 

se způsobilost k právním úkonům posuzuje podle ustanovení § 9 obč. zák. Právnické 

osoby mají způsobilost k právním úkonům podle ustanovení § 19a obč. zák., kde je 

stanoveno, že může být omezena pouze zákonem. Kdo jedná jménem právnické osoby, 

stanoví ustanovení § 20 obč. zák.

3.1.2.2 Společní nájemci bytu

Jak jsem uvedla výše, není vyloučeno, aby na straně pronajímatele nebo nájemce 

stálo více osob. Případy, kdy na straně pronajímatele je více osob (například byt je ve 

společném jmění manželů), ponechám vzhledem k zaměření mé práce stranou a budu se 

věnovat situacím, kdy se více osob vyskytne na straně nájemce.

Jestliže právo nájmu bytu svědčí více osobám, hovoříme o společném nájmu 

bytu. Při společném nájmu bytu každý z nájemců užívá byt na základě práva nájmu 

bytu, a to v souladu s ustanoveními § 685 a následujících obč. zák. Opět platí již 

                                               
7 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 2006, sp. zn. 26 Cdo 1973/2006, in Švestka, J., 
Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 1961 - 1962 
8 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1950 - 1951, uvádí následující: „Například § 2 odst. 1 písm. c) 
vyhlášky č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, vylučoval 
ze své působnosti byty pronajaté právnickým osobám, které nemají sídlo na území České republiky. Pokud 
by platil závěr Nejvyššího soudu, byla by tato úprava zbytečná. Argumentace, že právnická osoba nemůže 
realizovat právo bydlení jako jednu ze základních lidských potřeb, nijak nevylučuje, aby se právnická 
osoba stala nájemcem. Z povahy věci je totiž zjevné, že právnická osoba jako fikce nemůže realizovat 
vůbec nic. Jestliže si právnická osoba může koupit zájezd, zhotovit věc, může být rovněž nájemcem bytu 
podle § 685.“ Dále uvádí: „I kdybychom pak akceptovali závěr, že právnická osoba nemůže být 
nájemcem bytu podle § 685, nelze takovou smlouvu shledat jenom z tohoto důvodu neplatnou, ale je nutné 
ji posoudit jako smlouvu o nájmu podle § 663.“ 
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zmíněné pravidlo, že zvláštní úprava společného nájmu bytu má přednost před obecnou 

úpravou nájmu bytu nebo nájmu jako takového. Společný nájem bytu je upraven 

ustanoveními § 700 - 702 obč. zák. 

Jako zvláštní druh společného nájmu bytu upravuje obč. zák. společný nájem 

bytu manžely. Společný nájem bytu manžely má svou zvláštní právní úpravu 

v ustanoveních § 703 - 705 obč. zák. V případě společného nájmu bytu manžely, jak 

napovídá již samotný název, mohou být subjekty nájemního vztahu pouze manželé,

popřípadě bývalí manželé.

Společní nájemci mají v rámci nájemního vztahu rovné postavení. Ze 

společného nájmu vznikají nájemcům stejná práva a povinnosti. Při společném nájmu 

bytu náleží právo nájmu bytu společným nájemcům společně a nedílně.

Od společného nájmu bytu je třeba odlišit případy, kdy s nájemcem fakticky 

užívají byt i jiné osoby. Jedná se o situace, kdy tyto osoby neužívají byt z důvodu, že by 

jim svědčilo vlastní právo nájmu bytu, ale z jiného zvláštního právního důvodu bydlení, 

který je od práva nájemce odvozený, a tedy i na něm závislý. Společní nájemci bytu 

užívají byt na základě práva nájmu bytu a právo každého nájemce sahá tam, kde začíná 

právo dalšího společného nájemce.

  

3.1.2.3 Registrovaní partneři jako nájemci

V důsledku novelizace obč. zák. zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném 

partnerství a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZRegP), bylo vloženo do 

právní úpravy nájmu bytu ustanovení § 705a obč. zák. Zavedení institutu registrovaného 

partnerství se dotýká i oblasti nájmu bytu. 

V případě registrovaných partnerů nevzniká společný nájem bytu, jak blíže 

vymezuje ustanovení § 705a obč. zák., ale partnerovi je přiznáno po dobu trvání 

partnerství pouze právo na užívání bytu. Podrobněji se dané problematice budu věnovat 

v podkapitole 3.2.5.
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Výše uvedené ovšem neznamená, že registrovaní partneři nemohou být 

společnými nájemci bytu. Společný nájem bytu registrovaných partnerů může 

vzniknout na základě dohody podle ustanovení § 700 obč. zák.9

3.1.3 Obsah nájemní smlouvy

Podle ustanovení § 34 obč. zák. je právní úkon projev vůle směřující zejména ke 

vzniku, změně nebo zániku těch práv či povinností, které právní předpisy s takovým 

projevem spojují. Nájemní smlouva je dvoustranným právním úkonem mezi 

pronajímatelem a nájemcem a jejím uzavřením obě smluvní strany sledují vznik 

nájemního vztahu k určitému bytu, který je označen ve smlouvě.10 Takový projev vůle 

musí být podle ustanovení § 37 odst. 1 obč. zák. učiněn vážně, svobodně, určitě             

a srozumitelně. Zároveň nájemní smlouva nesmí být contra lege, infraudem legis, ani 

contra bonos mores, jinak by byla považována za absolutně neplatnou podle ustanovení 

§ 39 obč. zák. Naproti tomu, byla-li smlouva uzavřena v omylu jedné strany, může se 

strana, která je tímto omylem dotčena, dovolávat relativní neplatnosti za podmínek

stanovených ustanovením § 49a obč. zák.

Současně s těmito obecnými náležitostmi musí být pod sankcí absolutní 

neplatnosti splněny i zvláštní náležitosti uvedené v ustanovení § 686 odst. 1 obč. zák.

V nájemní smlouvě musí být uvedeno:

1) označení bytu,

2) označení příslušenství bytu,

3) rozsah užívání bytu,

4) způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich 

výše.  

                                               
9 Viz ustanovení § 705a odst. 2 (věta třetí) obč. zák.
10 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2848/99
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Ad 1), 2) Předmětem nájmu je byt a jeho příslušenství.11 Označení bytu a jeho 

příslušenství musí být provedeno dostatečně určitým způsobem, a to tak, aby nebylo 

pochyb, o jaký byt či příslušenství se jedná, a nemohlo dojít k záměně s jiným bytem či 

příslušenstvím. Byt je dostatečně označen, je-li uvedeno číslo bytu, umístění bytu 

v určitém nadzemním podlaží domu, číslo domu, označení ulice, počet obytných 

místností, z nichž se byt skládá, včetně vybavení bytu, kategorie bytu a příslušenství 

bytu. Dále je třeba ve smlouvě uvést, zda je byt pronajat výlučnému nájemci bytu, tj.

určité osobě, která bude jediným, a tedy výlučným nájemcem bytu, nebo pronajat do

společného užívání více osobám jako společným nájemcům bytu, případně do užívání 

s jinými omezeními. 

Ad 3) Stanovením rozsahu užívání v nájemní smlouvě se rozumí stanovení míry 

možného užívání bytu či jeho příslušenství nájemcem. Má se za to, že pokud z nájemní 

smlouvy nevyplývají žádná omezení v užívání nájemcem, jeho užívací práva k bytu či 

jeho příslušenství nejsou omezena.12

Ad 4) Další zvláštní podstatnou náležitostí nájemní smlouvy jsou ujednání         

o nájemném a úhradách za plnění spojená s užíváním bytu. Smlouva o nájmu bytu je 

smlouvou úplatnou, jejíž součástí je dohoda o nájemném.13 Není nutné stanovení přesné 

výše nájemného a jiných úhrad spojených s užíváním bytu, postačí, pokud je ve 

smlouvě uveden způsob jejich výpočtu tak, aby bylo možné na jeho základě výši 

nájemného a úhrad přesně stanovit.

Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou, na dobu neurčitou, ale i bez určení 

doby nájmu. Zvláštním ustanovením týkajícím se smlouvy o nájmu bytu je ustanovení 

§ 686 odst. 2 obč. zák., které uvádí: „Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že 

                                               
11 V důsledku novely obč. zák. zákonem č. 267/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje Občanský zákoník, 
je od 1. 1. 1995 podstatnou náležitostí smlouvy o nájmu bytu také označení příslušenství. 
12 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2006, sp. zn. 26 Cdo 2446/2004
13 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2002, sp. zn. 26 Cdo 558/2002, který řeší otázku formy 
nájemného, uvádí následující: „V citovaných ustanoveních občanského zákoníku, tj. v ustanoveních jeho 
části osmé, hlavě sedmé, oddílu čtvrtém, a dále ve zmíněném ustanovení nařízení vlády č. 142/1994 Sb. je 
v souvislosti s nájemným z bytu užito takových sousloví jako “způsob výpočtu nájemného“, “způsob 
placení nájemného“, “platí se spolu s nájemným“…..či “přiměřená sleva z nájemného“. Z uvedených 
ustanovení, a to i s přihlédnutím k užitým slovním spojením, vyplývá pouze jediný závěr, tj. závěr, že 
platným způsobem (srov. § 37 a násl. obč. zák.) lze nájemné sjednat pouze ve formě peněžní. Jestliže by 
bylo možné sjednat nájemné rovněž formou naturálního plnění, jak to dovodily soudy obou stupňů, byla 
by citovaná ustanovení  (včetně ustanovení § 711 odst.1 písm. d/ obč. zák.) ve vztahu k takové formě 
nájemného navíc neaplikovatelná.“
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smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou.“ V tomto ustanovení je obsažen 

požadavek jistoty ohledně doby trvání nájmu a v případě, že strany opomenou dobu 

trvání nájmu stanovit, aplikuje se domněnka uvedená v ustanovení § 686 odst. 2 obč. 

zák. a nájemní vztah je tak uzavřen na dobu neurčitou. Také judikatura se době nájmu 

bytu ve svých rozhodnutích věnuje a lze konstatovat, že pokud smlouva o nájmu bytu 

obsahuje dva navzájem si odporující údaje o době, na kterou je nájem sjednáván, potom 

je takto vyjádřené ujednání neplatné pro nesrozumitelnost. Tato absence platného 

smluvního ujednání o době nájmu nemá za následek neplatnost celé nájemní smlouvy, 

nýbrž jejím důsledkem je pouze založení nájemního vztahu na dobu neurčitou.14

Jako každý dvoustranný závazkový právní vztah, ani smlouva o nájmu bytu 

nemůže být jednostranně měněna, pokud si to strany ve smlouvě nevymínily, nebo 

nestanoví-li tak zvláštní právní předpis.

3.2 Vznik společného nájmu bytu

V rámci právní úpravy vzniku společného nájmu bytu je třeba rozlišit situace, kdy 

vzniká společný nájem bytu, jenž svědčí společným nájemcům, a nebo společný nájem 

bytu manžely, který může vzniknout jen mezi manžely.

3.2.1 Vznik společného nájmu bytu uzavřením nájemní smlouvy

Stejně jako u nájmu bytu podle ustanovení § 686 obč. zák. je to zejména 

uzavření nájemní smlouvy, na jejímž základě může společný nájem bytu vzniknout. 

Nájemní vztah k bytu tak vzniká mezi pronajímatelem a společnými nájemci. Společný 

nájem bytu vzniká na základě uzavření nájemní smlouvy, pro kterou platí stejná právní 

úprava (viz podkapitola 3.1.3), jako by se jednalo o nájem bytu s jediným nájemcem, 

pouze s tím rozdílem, že na straně nájemce stojí více osob - společní nájemci.

                                               
14 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2002, sp. zn. 28 Cdo 2187/2001, in Švestka, J., 
Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 1962 
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3.2.2 Vznik společného nájmu bytu dle § 700 odst. 2 obč. zák.

Zvláštním způsobem vzniku společného nájmu bytu je vznik společného nájmu 

bytu na základě dohody uzavřené mezi dosavadním nájemcem, další osobou                  

a pronajímatelem podle ustanovení § 700 odst. 2 obč. zák. Jedná se o situaci, kdy do již 

existujícího nájemního vztahu přistupuje nový subjekt, který se stane nájemcem vedle 

nájemce původního. Na rozdíl od vzniku společného nájmu bytu, na základě uzavření 

nájemní smlouvy všemi společnými nájemci, dochází v tomto případě ke změně 

závazkového vztahu v subjektech a noví nájemci přistupují k nájemní smlouvě, která už 

byla uzavřena nájemcem původním. Společný nájem bytu vznikne i za situace, kdy na 

základě dohody nastoupí místo původního nájemce více nových nájemců. Další změny 

nájemní smlouvy na základě dohody jsou možné. Vzhledem k tomu, že smlouva           

o nájmu bytu musí mít pod sankcí neplatnosti písemnou formu, musí mít i dohoda, jež ji 

mění, písemnou formu.

3.2.3 Vznik společného nájmu bytu manžely

Společný nájem bytu manžely je upraven ustanoveními § 703 - 705 obč. zák. 

jako speciální případ společného nájmu bytu. Subjekty tohoto nájemního vztahu mohou

být pouze manželé. Ustanovení obč. zák. upravující vznik společného nájmu bytu 

manžely jsou ustanovení zvláštní ve vztahu k ustanovením o společném nájmu bytu15, 

která se budou aplikovat v případě, jestliže ustanovení o společném nájmu bytu manžely 

nestanoví jinak. Společný nájem bytu manžely vzniká přímo ze zákona. Ve vztahu 

ke společnému nájmu bytu, kde se primárně vychází z vůle pronajímatele, u společného 

nájmu bytu manželů postačí k jeho vzniku splnění zákonem stanovených podmínek.

U společného nájmu bytu manžely můžeme rozlišit dvě situace. První situace 

nastane, jestliže se manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu za trvání manželství. 

Druhou situací jsou případy, kdy se jeden z manželů stane nájemcem bytu před 

uzavřením svého manželství.

                                               
15 Ustanovení § 700 - 702 obč. zák.



22

3.2.3.1 Vznik společného nájmu bytu manžely dle § 703 odst. 1 obč. zák.

Právní úpravu společného nájmu bytu manžely u nedružstevních bytů  

nalezneme v ustanovení § 703 odst. 1 obč. zák. Jestliže se manželé nebo jeden 

z manželů stanou nájemci bytu za trvání manželství, pak vzniká společný nájem bytu 

manžely. Pro vznik společného nájmu bytu manžely je dostačující, pokud právo nájmu 

bytu vznikne pouze jednomu z manželů a nejčastěji se tak stane uzavřením nájemní 

smlouvy. 

Byť je v praxi uzavření nájemní smlouvy nejčetnější právní důvod vzniku 

společného nájmu bytu manžely, existuje řada dalších, které vedou ke vzniku 

společného nájmu bytu manžely. 

Takovým právním důvodem bude například dohoda podle ustanovení § 700 

odst. 2 obč. zák., kdy manželé mohou vstoupit na místo původního nájemce za 

předpokladu, že budou nájemci jedinými.

Ke vzniku společného nájmu bytu manžely může vést i dohoda o výměně bytu.16

Dále nelze opomenout případy, kdy společný nájem bytu manžely vznikne na 

základě přechodu nájmu17 opět za předpokladu, že manželé budou nájemci jedinými,   

a tedy podmínky pro přechod nájmu nebudou splněny též jinými osobami kromě

manželů. Pokud by se tak stalo a podmínky pro přechod nájmu by splňovala vedle 

manželů (případně jednoho z manželů) ještě osoba jiná, vznikl by pouze společný nájem 

bytu. Společný nájem bytu manžely vzniká i za situace, kdy podmínky pro přechod 

nájmu splní pouze jeden z manželů při dodržení ostatních zákonných podmínek.18

Společný nájem bytu manžely může vzniknout i tak, že dojde k přeměně

společného nájmu bytu na společný nájem bytu manžely za předpokladu, že budou 

naplněny podmínky v souladu s ustanovením § 703 obč. zák. Půjde zejména o situace, 

kdy manželé nebo jeden z manželů se stanou jedinými nájemci bytu a tím dojde ke 

změně společného nájmu bytu na společný nájem bytu manžely, popřípadě může dojít 

                                               
16 Viz ustanovení § 715 obč. zák.
17 Viz ustanovení § 706 a 708 obč. zák.
18 Dle ustanovení § 703 obč. zák.
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k takové změně, jestliže manželé, jimž svědčí právo společného nájmu bytu, spolu 

začnou trvale žít, jak vyžaduje ustanovení § 703 odst. 3 obč. zák., a tím dojde ke vzniku 

společného nájmu bytu manžely.

Jak již bylo výše naznačeno, za určitých podmínek nevznikne společný nájem 

bytu manžely, i když jeden z manželů vstoupí do nájemního vztahu k bytu za trvání 

manželství. Jde o případ, kdy jednomu z manželů vznikne právo nájmu bytu, avšak toto

právo nájmu bytu vznikne zároveň ještě i jiné osobě, která není manželem. V takovém 

případě vznikne společný nájem bytu těmto osobám, nikoliv však již druhému 

z manželů. I touto problematikou se zabývala judikatura: „Judikatura zaujala názor, že 

k jednomu a témuž bytu nemůže existovat současně právo společného nájmu bytu a též 

právo společného nájmu bytu manžely (R 24/1980 ), a to přesto, že společný nájem bytu 

by měl uzavřením manželství vzniknout mezi manžely ex lege.19

Pro úplnost je třeba uvést ustanovení § 871 (věta druhá) obč. zák., kde je 

stanoveno: „Společné užívání bytu a společné užívání bytu manžely se mění na společný 

nájem.“ Zde dochází k přeměně osobního práva užívání bytu manžely na společný 

nájem bytu manžely. 

Vznik společného nájmu bytu manžely je vyloučen u bytů služebních, bytů 

zvláštního určení a bytů v domě zvláštního určení. 20 Společný nájem bytu manžely 

nevznikne ani tehdy, jestliže manželům nebo jednomu z nich vznikne právo na užívání 

bytu na základě jiného právního titulu, například vlastnictví.  

Aby vznikl společný nájem bytu manžely, musí manželům nebo jednomu z nich 

vzniknout právo nájmu bytu a současně musí být splněny dvě následující podmínky: 

trvání manželství a trvalé spolužití manželů.21 To, zda byla naplněna podmínka trvalého 

spolužití, se bude posuzovat v každém jednotlivém případu individuálně s přihlédnutím 

ke všem relevantním okolnostem. Pokud by tato podmínka trvalého spolužití manželů 

nebyla naplněna, společný nájem bytu manžely by podle příslušných ustanovení 

nevznikl, jak stanoví ustanovení § 703 odst. 3 obč. zák. Soudní praxí byl přijat názor, že 

                                               
19 Salač, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Právnická 
fakulta, ediční středisko, 2003, s. 85
20 Viz ustanovení § 709 obč. zák.
21 Viz ustanovení § 703 odst. 3 obč. zák.
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k závěru o tom, zda spolu manželé žijí, nestačí pouhý fakt, že spolu manželé nebydlí, 

ale je třeba, aby spolu nesdíleli společnou domácnost a zároveň manželství vykazovalo 

znaky rozvratu, 22 byť takto nenaplněné manželství nadále po právní stránce trvá. 

V případě, že by takto odloučení manželé uzavřeli nájemní smlouvu na byt, půjde o 

společný nájem bytu podle ustanovení § 700 obč. zák.23 Za předpokladu, že odloučení 

manželé by opět projevili vůli sdílet společnou domácnost a obnovit tak své trvalé 

spolužití, právo společného nájmu bytu manžely bude obnoveno tímto okamžikem. 

Pokud by se jednalo o společný nájem bytu manžely, kteří spolu trvale nežijí a tito se 

rozhodnou spolu opět trvale žít, mění se společný nájem bytu podle ustanovení § 700 

obč. zák. na společný nájem bytu manžely podle ustanovení § 703 odst. 1 obč. zák.

3.2.3.2 Vznik společného nájmu bytu manžely dle § 704 odst. 1 obč. zák.

Druhým případem vzniku společného nájmu bytu manžely je vznik takového 

nájmu uzavřením manželství. Právní úpravu nalezneme v ustanovení § 704 odst. 1 obč. 

zák., kde je uvedeno následující: „Stal-li se některý z manželů nájemcem bytu před 

uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením 

manželství.“ Toto ustanovení řeší situaci, kdy jeden z manželů je nájemcem bytu ještě 

před uzavřením manželství. Uzavřením manželství vzniká druhému z manželů právo 

stát se společným nájemcem bytu. Tento manžel se tak stává nájemcem tohoto již 

existujícího nájemního vztahu a manželům tím vzniká společný nájem bytu manžely. 

Může nastat situace, kdy osoby, které mají byt ve společném nájmu, uzavřou 

manželství. Tímto krokem se ze společného nájmu bytu stává společný nájem bytu 

manžely. Stejně tak mohou nastat i situace, kdy oba manželé jsou nájemci bytu. V 

takových případech vzniká právo společného nájmu bytu manžely k oběma bytům. 

Uzavření manželství24 je skutečnost, s níž zákon spojuje určité právní následky, které 

nastávají bez dalšího. Není tedy třeba upravovat nájemní smlouvu nebo činit jakékoliv

další právní kroky, účinky nastávají uzavřením manželství ex lege, tedy i bez vědomí 

                                               
22 Viz ustanovení § 24 ZoR
23 Srov. rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 5. 2000, sp. zn. 21 Co 95/2000 
24 Viz ustanovení § 3 ZoR
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pronajímatele. Tím ovšem není dotčena povinnost nájemce bytu informovat 

pronajímatele o vzniku společného nájmu bytu manžely.25

Právě uvedené platí za předpokladu, že manžel, jemuž před uzavřením 

manželství svědčilo právo nájmu, byl jediným, a tedy výlučným nájemcem bytu.26

V situaci, kdy by právo nájmu svědčilo zároveň i osobě jiné, a jednalo by se tedy           

o společný nájem bytu, uzavřením manželství společný nájem bytu manžely nevzniká   

a druhý manžel bude mít právo byt užívat pouze v případě, jestliže k takovému užívání 

dostane svolení od všech ostatních společných nájemců.

Ustanovení § 704 odst. 1 obč. zák. je právní úpravou kogentní, která nepřipouští 

účastníkům daného právního vztahu odchylnou úpravu vzájemných práv a povinností.27

V ustanovení § 704 odst. 1 obč. zák. nenalezneme podmínku trvání manželství   

a trvalého společného žití při vzniku společného nájmu bytu manžely jako v ustanovení 

§ 703 odst. 1, 3 obč. zák. Soudy přesto dovodily, že v určitých případech společný 

nájem bytu podle ustanovení § 704 odst. 1 obč. zák. nevznikne a analogicky se zde bude 

aplikovat podmínka trvalého spolužití manželů uvedená v ustanovení § 703 odst. 3 obč.

zák. V odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 10. 2003, sp. zn. 21 Cdo 

969/2002 je uvedeno: „V projednávané věci odvolací soud řešil právní otázku, zda, 

stal-li se některý z manželů nájemcem bytu před uzavřením manželství, vznikne podle 

ustanovení § 704 odst. 1 obč. zák. uzavřením manželství oběma manželům společný 

nájem bytu i tehdy, jestliže nezaložili společnou domácnost a nezačali spolu nikdy trvale 

žít.“ Před vydáním tohoto rozhodnutí nebyla tato právní otázka Nejvyšším soudem ČR 

vyřešena. Nejvyšší soud ČR k tomu uvedl následující: „Společný nájem bytu manžely 

podle ustanovení § 704 odst. 1 obč. zák. nevznikne, jestliže manželé, kteří nezaložili 

společnou domácnost, prokazatelně vstoupili do manželství s úmyslem trvale žít 

odděleně nebo jestliže jejich záměr (zákonem předpokládaný) trvale spolu žít nebyl 

nikdy uskutečněn v důsledku toho, že – aniž by spolu vůbec někdy začali trvale žít –

došlo v jejich vztazích k trvalému a hlubokému rozvratu a manželství přestalo plnit svoji 

                                               
25 Dle ustanovení § 689 odst. 2 obč. zák. je nájemce povinen písemně, a to ve lhůtě 15 dnů, informovat 
pronajímatele o změnách v počtu osob, které s nájemcem v bytě žijí. 
26 Ve smyslu ustanovení § 685 obč. zák.
27 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 2. 2001, sp. zn. 26 Cdo 423/2000, dále rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. 26 Cdo 327/2000
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společenskou funkci.“28 Tento závěr Nejvyššího soudu ČR se logicky opírá o podstatu 

manželství, která je vyjádřena v ustanovení § 18 ZoR takto: „Muž a žena mají 

v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, 

vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet 

zdravé rodinné prostředí.“

3.2.4 Společný nájem bytu na základě přechodu nájmu bytu

Právní úpravu přechodu nájmu bytu najdeme v ustanovení § 706 obč. zák. 

Dojde-li k úmrtí nájemce bytu a zároveň budou splněny podmínky stanovené tímto 

ustanovením, pak právo nájmu bytu nezaniká, ale přechází na jinou osobu, v tomto 

ustanovení uvedenou. Pokud podmínky pro přechod nájmu splňuje pouze jedna osoba, 

bude nájemcem výlučným a půjde o prostý nájem bytu. Dále se budu věnovat situacím, 

kdy podmínky pro přechod nájmu splní více osob. V důsledku přechodu nájmu bytu na 

více osob může vzniknout společný nájem bytu, popřípadě společný nájem bytu 

manžely ex lege.

3.2.4.1 Přechod nájmu bytu po smrti nájemce

K přechodu nájmu bytu podle ustanovení § 706 odst. 1 obč. zák. dochází, jestliže 

nájemce zemře a nejde o byt ve společném nájmu manželů, stanou se nájemci 

(společnými nájemci) jeho děti, partner, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří 

prokážou, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt.

Právo společného nájmu zde vzniká výše jmenovaným osobám smrtí zůstavitele, a tedy 

se nejedná o dědění, ale o zvláštní případ právní sukcese. Do práva nájmu bytu 

původního nájemce, který zemřel, vstupuje jiný subjekt. Tento názor vyslovil i Nejvyšší 

soud ČR ve svém rozhodnutí a uvedl k tomu: „Zvláštní charakter tohoto nástupnictví je 

důsledkem povahy práva nájmu bytu coby práva obsahově členitého a vnitřně 

                                               
28 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 10. 2003, sp. zn. 21 Cdo 969/2002
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různorodého. Jeho specifika se projevují v neposlední řadě v poměru k právnímu 

nástupnictví, jež zakládá dědění.“29 Jestliže nájem bytu přejde na více oprávněných 

osob vyjmenovaných v ustanovení § 706 odst. 1 obč. zák., pak vzniká těmto osobám 

společný nájem bytu.  

Přechod práva nájmu bytu na právní nástupce zemřelého nastává dnem smrti 

zůstavitele. K právním poměrům právních nástupců Nejvyšší soud ČR v odůvodnění 

svého rozhodnutí uvedl: „Pro právní poměry osoby podle § 706 odst. 1 obč. zák. je 

příznačné, že jsou i nadále určeny základními obsahovými složkami původního právního 

vztahu, jakými jsou jeho předmět (byt a jeho příslušenství), nájemné, jakož i určení 

doby, na kterou je nájem sjednán. Platí tedy, že i poté, co došlo k přechodu práva nájmu 

podle § 706 odst. 1 obč. zák., jde – z obsahového hlediska – zásadně o tentýž právní 

vztah.“ 30

V ustanovení § 706 odst. 1 obč. zák. jsou vyjmenovaným osobám kladeny pro 

vznik práva nájmu bytu dvě podmínky, které je třeba splnit kumulativně. První 

podmínkou je požadavek žití ve společné domácnosti v den smrti zůstavitele a druhou 

podmínkou je požadavek, že osoby, na něž má nájem bytu přejít, nemají vlastní byt.

Co se týká první z podmínek, je třeba uvést, že pojem společná domácnost je 

v tomto případě chápán a právní praxí vykládán volněji, než je tomu v případě pojmu 

domácnost podle ustanovení § 115 obč. zák. O společnou domácnost se jedná, jestliže 

dvě či více fyzických osob spolu trvale žijí, ovšem pro splnění podmínky uvedené         

v ustanovení § 706 odst. 1 obč. zák. již není třeba, aby tyto osoby společně uhrazovaly

náklady na své potřeby, jak je to vyžadováno ustanovením § 115 obč. zák.

Druhá podmínka stanoví, že osoby, na něž má nájem bytu přejít, nedisponují 

vlastním bytem, tedy nesvědčí jim žádné právo k bytu, a trpí tudíž nedostatkem 

vlastního bydlení.  I k otázce vlastního bytu se vyjadřuje judikatura, která se zaobírá 

právním výkladem pojmu vlastní byt ve smyslu, jak jej uvádí ustanovení § 706 odst. 1 

obč. zák. Nejvyšší soud ČR v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl: „…přechod nájmu 

bytu podle § 706 odst. 1 věta druhá obč. zák. je svým charakterem nájmem vnuceným. 

Základní podmínkou, která rozhodujícím způsobem vymezuje institut přechodu nájmu,

                                               
29 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. 2 Cdon 862/96
30 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. 2 Cdon 862/96
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a která musí být na straně těchto osob splněna, je, že „nemají vlastní byt“. Těmito slovy 

zákon postihuje jak právo bydlení odvíjející se od práva vlastnického, tak i jiné právní 

důvody zakládající právo na bydlení. Dále uvádí: Mít „vlastní byt“ ve smyslu § 706 

odst. 1 věta prvá obč. zák. znamená disponovat takovým právním titulem, který zakládá 

právo na bydlení, jež podle své povahy slouží k trvalému uspokojování potřeby 

bydlet.“31

I v této oblasti, tak jako v jiných, se objevují spory o právo a leckdy je těžké 

prokázat skutečný stav věci.  Jsou to osoby oprávněné, kterým je uloženo prokázat, zda 

v konkrétním případě byly splněny podmínky pro přechod nájmu bytu. Jako podpůrné 

důkazy se v právní praxi zohledňují přihlášení osoby k trvalému pobytu či evidence      

u lékaře ve zdravotním středisku. Jestliže dojde ke sporu a pronajímatel odmítá uznat 

přechod nájmu, nezbude než se obrátit na soud, aby ve věci rozhodl.

Výše uvedené neplatí v případě, jedná-li se o byty služební, byty zvláštního 

určení a byty v domě zvláštního určení. Těmto osobám vznikne pouze právo na bydlení. 

V ustanovení § 706 odst. 2 obč. zák. je uvedeno: „Nájemci (společnými nájemci) 

se stávají také vnuci nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého 

nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné 

domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt. 

Jde-li o vnuky nájemce, může soud z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že 

se stávají nájemci, i když soužití ve společné domácnosti s nájemcem netrvalo tři léta. 

Jde-li o osoby, které nájemce do bytu přijal až po sjednání nájemní smlouvy, vztahuje se 

na tyto osoby ustanovení věty prvé pouze tehdy, jestliže se na tom nájemce a 

pronajímatel písemně dohodli; to neplatí, jde-li o vnuky nájemce.“ U tohoto ustanovení 

jsou podmínky přechodu nájmu stanoveny přísněji, než je tomu v ustanovení § 706

odst. 1 obč. zák. Tímto zpřísněním zákonodárce chtěl zamezit zneužití práva v tomto 

ustanovení na újmu pronajímatelů, kteří se mnohdy dostávali do komplikovaných 

situací kvůli osobám, jež se dožadovaly přechodu nájmu, ač tak pouze využívaly 

nevýhodného postavení pronajímatelů.

                                               
31 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 12. 1998, sp. zn. 3 Cdon 59/96
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Oprávněné osoby z přechodu nájmu podle ustanovení § 706 odst. 2 obč. zák. 

jsou vnuci zemřelého nájemce a ti, kdo pečovali o společnou domácnost zemřelého 

nájemce nebo na něj byli odkázáni výživou. Aby nastoupili na místo původního 

nájemce, musí prokázat, že se zemřelým nájemcem žili ve společné domácnosti. Pojem 

společná domácnost v těchto případech právní praxe vykládá striktněji, než je tomu 

v ustanovení § 706 odst. 1 obč. zák. Společná domácnost je v souladu s ustanovením     

§ 115 obč. zák. chápána nejen jako trvalé soužití fyzických osob, ale zároveň se tyto 

osoby musí podílet na uhrazování nákladů na své potřeby. Nadto je k přechodu nájmu 

bytu potřeba splnit požadavek doby, která musí nepřetržitě běžet před smrtí původního 

nájemce, a to v délce tří let. Ustanovení § 706 odst. 2 (věta druhá) obč. zák. zakládá 

moderační právo soudu, kterým soud v případě neúměrných tvrdostí zákona může 

nesplnění podmínky tříletého soužití prominout a rozhodnout o přechodu nájmu             

i v případech, že takové soužití bylo kratšího trvání. Pro takové rozhodnutí soudu je 

třeba, aby byly dány důvody zvláštního zřetele hodné. Zcela bez výjimky a v plném 

rozsahu je ponechán požadavek nedostatku vlastního bydlení. V případném sporu, 

jestliže by pronajímatel přechod nájmu neuznal, leží důkazní povinnost na tom, kdo se 

přechodu nájmu dovolává.

3.2.4.2 Přechod nájmu bytu po smrti manžela

V rámci výkladu o přechodu nájmu bytu je dobré zmínit i přechod nájmu bytu 

po smrti jednoho z manželů, i když se vlastně jedná o zánik společného nájmu bytu 

manžely, o kterém bude pojednáno v podkapitole 6.2. Jak bylo poukázáno v předešlé 

časti této kapitoly, jednou z podmínek pro přechod nájmu bytu podle ustanovení § 706 

obč. zák. je, že byt nesmí být ve společném nájmu manželů. Na to logicky navazuje 

ustanovení § 707 odst. 1 obč. zák., které stanoví pro případ smrti jednoho z manželů 

jako jediného nájemce pozůstalého manžela.

Jestliže se jedná o společný nájem bytu podle ustanovení § 700 obč. zák., pak 

ustanovení § 707 odst. 3 obč. zák. určuje, že právo zemřelého nájemce přechází na 
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ostatní společné nájemce, a jde tedy pouze o snížení počtu společných nájemců.32

Pokud by došlo k úmrtí všech společných nájemců, bude následovat postup podle

ustanovení § 706 obč. zák., kde následně může opět dojít ke vzniku společného nájmu 

bytu za předpokladu, že podmínky pro přechod nájmu bytu splní více osob tímto 

ustanovením vyjmenovaných.

Jestliže dojde ke smrti společného nájemce podle ustanovení § 707 odst. 3 obč. 

zák., může mít tato situace za následek vznik společného nájmu bytu manžely ex lege. 

Jak jsem již upozornila, není možné, aby k jednomu bytu existovalo právo společného 

nájmu bytu a současně právo společného nájmu bytu manžely, a proto dojde-li k úmrtí 

jednoho ze společných nájemců bytu a společnými nájemci zůstanou pouze manželé,

popřípadě jeden z manželů a nikdo jiný, pak vzniká společný nájem bytu manžely ex 

lege.

3.2.4.3 Přechod nájmu bytu po trvalém opuštění společné domácnosti

V ustanovení § 708 obč. zák. je řečeno, že ustanovení § 706 odst. 1, 2 a § 707    

odst. 1 obč. zák. se budou aplikovat nejen v případě úmrtí nájemce, ale i v případě, 

jestliže nájemce trvale opustí společnou domácnost. Trvale opustí společnou domácnost 

ten, kdo má úmysl takovou domácnost trvale opustit, a to se záměrem se již nikdy 

nevracet. Zda se jedná či nejedná o trvalé opuštění společné domácnosti, se bude 

posuzovat v každém jednotlivém případu zvlášť s ohledem na všechny relevantní 

okolnosti. 

Ustanovení § 709 obč. zák. vylučuje aplikaci ustanovení § 708 obč. zák. na byty 

služební, byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení.

                                               
32 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1230/99
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3.2.5 Společný nájem bytu registrovanými partnery

Novela obč. zák.33 v ustanovení § 705a obč. zák. upravila nájemní vztahy k bytu 

v souvislosti s registrovaným partnerstvím. Touto novelou byl do českého právního 

řádu zaveden institut registrovaného partnerství a v souvislosti s tím došlo k úpravě celé 

řady právních vztahů, nejinak tomu bylo i v oblasti nájmu bytu. Registrované 

partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví uzavřené za splnění 

podmínek uvedených v příslušném právním předpisu.34

Ustanovení § 705a odst. 1 obč. zák. říká, že osoba, která uzavřela registrované 

partnerství, má po dobu trvání partnerství právo užívat byt, který je v nájmu druhého 

partnera a práva s tím spojená (§ 668). V rámci práva jednoho z registrovaných partnerů 

užívat byt druhého z registrovaných partnerů po dobu trvání registrovaného partnerství 

a požívat práv s tím spojených se dá hovořit o postavení registrovaného partnerství na 

roveň se svazkem manželským. Právo užívat byt, který je v nájmu druhého z partnerů, 

lze realizovat i bez jeho souhlasu. Pokud oba registrovaní partneři mají v nájmu byt, pak 

právo užívání bytu druhým partnerem je vzájemné. Stejně jako je tomu u společného 

nájmu bytu manžely, i právo bytu na užívání druhým z registrovaných partnerů vzniká 

za předpokladu, že ten partner, který má byt v nájmu, je nájemcem výlučným. Pokud by 

nebyl nájemcem výlučným a jednalo by se o byt ve společném nájmu více osob, pak by 

byl nezbytný souhlas ostatních společných nájemců, aby i druhý z registrovaných 

partnerů mohl byt užívat.

Právo na užívání bytu vzniká bez dalšího uzavřením registrovaného partnerství. 

Jedná se však pouze o právo užívání bytu, nikoliv o vznik společného nájmu bytu, což 

je výslovně uvedeno v ustanovení § 705a odst. 2 obč. zák., které stanoví, že uzavřením 

partnerství nevzniká společný nájem bytu , jehož nájemcem je jeden z partnerů. Dále 

uvádí, že stejně tak společný nájem bytu nevzniká, pokud se stane jeden z partnerů 

nájemcem bytu za trvání partnerství. Tímto ovšem nejsou dotčena ustanovení 

umožňující vznik společného nájmu bytu dohodou podle ustanovení § 700. Uzavřením 

registrovaného partnerství vzniká, ať už jednomu nebo oběma partnerům, jestliže každý 

                                               
33 ZRegP
34 Viz ZRegP 
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z nich má byt ve svém výlučném nájmu, právo byt užívat, a to bez dalšího.  Souhlasu 

pronajímatele není třeba, čímž není dotčena oznamovací povinnost35, a jak bylo řečeno 

výše, ke vzniku práva byt užívat není potřeba ani souhlasu partnera, který má byt 

v nájmu. Další podmínky k tomu, aby registrovaný partner mohl byt užívat, stanoveny 

nejsou. Z nájemní smlouvy je však nadále i po uzavření registrovaného partnerství 

zavázán pouze ten partner, který je ve smlouvě uveden jako nájemce. 

Jak bylo výše uvedeno, vznik společného nájmu bytu registrovanými partnery, 

ať se jedná o byt družstevní či nikoliv, je uzavřením registrovaného partnerství 

vyloučen. Vyloučen ovšem není vznik společného nájmu bytu registrovaných partnerů 

dohodou podle ustanovení § 700 odst. 1 obč. zák., tedy na základě nájemní smlouvy, 

kde oba registrovaní partneři budou společnými nájemci bytu, a tedy oba ze smlouvy 

zavázáni.

Stejně tak je možný vznik společného nájmu bytu mezi těmito osobami na 

základě dohody o výměně bytu36 nebo dohody podle ustanovení § 700 odst. 2 obč. zák. 

Další způsoby, jak se registrovaní partneři mohou ocitnout ve společném nájmu bytu, 

jsou v důsledku přechodu nájmu37 nebo opuštění společné domácnosti.38 Naproti tomu, 

všechny tyto výše popsané způsoby jsou vyloučeny, jestliže se bude jednat o byt 

družstevní, kde společný nájem je připuštěn výhradně mezi manžely.39

                                               
35 Podle ustanovení § 689 odst. 2 obč. zák.
36 Podle ustanovení § 715 obč. zák.
37 Viz ustanovení § 706 obč. zák.
38 Viz ustanovení § 708 obč. zák.
39 Viz ustanovení § 700 odst. 3 obč. zák.
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4. Obsah právního vztahu nájmu bytu

Obsah právního vztahu nájmu bytu tvoří vzájemná práva a povinnosti 

pronajímatele a nájemce. Jedná se o vzájemná práva a povinnosti, tedy právu jednoho 

subjektu odpovídá povinnost druhého subjektu a naopak. Ustanovení týkající se práv     

a povinností subjektů nájemního vztahu k bytu jsou z velké části ustanovení kogentní,   

a proto v těchto případech nejsou možná odchylná ujednání subjektů nájemního vztahu. 

Výčet práv a povinností pronajímatele a nájemce v rámci úpravy nájmu bytu nalezneme 

v ustanovení § 687 a následujících obč. zák.

4.1 Práva a povinnosti pronajímatele

4.1.1 Práva pronajímatele 

Právo požadovat řádné užívání bytu

Mezi práva pronajímatele patří právo vyžadovat, aby nájemce užíval byt, 

společné prostory a zařízení domu řádně, což znamená v souladu s nájemní smlouvou. 

Právu pronajímatele odpovídá povinnost nájemce byt řádně užívat (podrobněji viz

podkapitola 4.2.2). 

Právo přístupu do bytu

Právo přístupu do bytu má pronajímatel nebo jím pověřená osoba po předchozí 

písemné výzvě, je-li tomu třeba k instalaci, údržbě, odpočtům týkajícím se technických 

zařízení, jestliže jsou součástí bytu a patří pronajímateli. Stejně tak má pronajímatel 

právo požadovat přístup do bytu k tomu, aby zjistil, zda nájemce užívá byt řádně 

(podrobněji viz podkapitola 4.2.2).

Právo na zaplacení nájemného

Nájem bytu je právním vztahem úplatným. Ustanovení § 685 odst. 1 obč. zák. 

stanoví, že pronajímatel přenechává nájemci byt do užívání za nájemné. Způsob 
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výpočtu nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výše jsou 

podstatnými náležitostmi nájemní smlouvy a musí v ní být obsaženy. Pokud by byl byt 

přenechán do užívání bezplatně, pak se nebude jednat o nájem, nýbrž o výpůjčku,

případně o právní vztah založený na základě inominátní smlouvy.

Právo na zajištění úhrady nájemného

Dalším právem v souvislosti s nájmem je právo požadovat složení určité peněžní 

částky-kauce, aby tak měl pronajímatel zajištěno zaplacení nájemného, úhrady za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, ale i úhrady jiných závazků nájemce, které 

vznikly v souvislosti s nájmem. 40 Pronajímatel si nemůže ponechat složené peněžní 

prostředky u sebe, ale musí je složit na svůj zvláštní účet společný pro všechny nájemce 

u peněžního ústavu. 41 Pronajímatel může tyto peněžní prostředky použít k úhradě 

pohledávek, které má vůči nájemci na nájemném, na úhradách za plnění poskytovaná

v souvislosti s užíváním bytu nebo jiných závazků nájemce souvisejících s nájmem 

bytu, jestliže byly pronajímateli přiznány vykonatelným rozhodnutím soudu, 

vykonatelným rozhodčím nálezem nebo byly samotným nájemcem písemně uznány. 

Pronajímatel tak má právo započíst pohledávky vyjmenované v předešlé větě proti 

pohledávce nájemce na vrácení peněžních prostředků, které složil v souladu 

s ustanovením § 686a odst. 1 obč. zák. V ustanovení § 686a odst. 2 obč. zák. je 

výslovně stanoveno, že výše složených peněžních prostředků nesmí přesahovat 

trojnásobek nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti 

s užíváním bytu. Pokud by strany svými ujednáními tuto zákonem stanovenou hranici 

překročily, bude taková dohoda neplatná a nájemce má právo na okamžité vrácení 

prostředků, které tento limit převyšují. Jestliže pronajímatel takto složené peněžní 

prostředky oprávněně použil na úhradu závazků nájemce souvisejících s nájmem bytu, 

potom je nájemce povinen doplnit peněžní prostředky na účet u peněžního ústavu do 

původní výše, a to do jednoho měsíce. Skončí-li nájem, má pronajímatel povinnost 

vrátit peněžní prostředky včetně příslušenství zpět nájemci, případně jeho právnímu 

nástupci ve lhůtě jednoho měsíce od vyklizení a předání bytu pronajímateli. 

Pronajímatel, jako majitel účtu, hradí veškeré náklady týkající se vedení účtu.

                                               
40 Ustanovení § 686a obč. zák.
41 Pojem peněžní ústav viz ustanovení § 557 obč. zák.
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Právo provádět stavební úpravy

V ustanovení § 695 obč. zák. je zakotveno právo pronajímatele provádět 

stavební úpravy, a to následovně: „Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy 

bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze 

odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz 

příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit; jinak 

odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.“ Toto ustanovení upravuje 

podmínky pro provádění stavebních úprav a jiných podstatných změn za doby trvání 

nájmu. Tato stavební činnost musí zároveň probíhat za současného respektování práv 

nájemce vyplývajících z nájmu. Takové probíhající stavební úpravy nesmějí vést 

k dlouhodobému, či snad dokonce trvalému narušení plného a nerušeného výkonu práv 

nájemce.42 Z toho vyplývá požadavek, aby se jednalo o takové stavební úpravy, které 

budou potřebné a zásah do práv nájemce bude co nejmenší. Pokud by nájemce měl 

vážné důvody, může pronajímateli potřebný souhlas odepřít. V tomto případě bude věcí 

soudu, zda shledá důvodnost takového odepření souhlasu, či nikoliv. Soud bude 

v konkrétní situaci přihlížet k řadě hledisek, jako je například naléhavost zamýšlených 

úprav, funkčnost, délka omezení nájemce v užívání, ale i věk a zdravotní stav nájemce. 

Pokud půjde o stavební úpravy, které nařídí orgán státní správy, má nájemce povinnost 

poskytnout potřebnou součinnost a umožnit provedení stavby, aniž by byl vyžadován 

jeho souhlas. To platí i v případě, kdy mu tato povinnost byla uložena soudem, či dal ke 

stavebním úpravám souhlas sám. Tím není dotčeno jeho právo na případnou slevu 

z nájemného43, ani právo na náhradu škody.44

Právo ukončit nájemní vztah

Pokud pronajímatel má zájem ukončit nájemní vztah, potom mu nelze právo 

ukončit nájemní vztah s nájemcem upírat. Zejména se bude jednat o právo dát výpověď 

z nájmu, uzavřít dohodu s nájemcem nebo právo odstoupit od nájemní smlouvy a to vše 

při splnění zákonem stanovených podmínek.

                                               
42 Srov. ustanovení § 687 odst. 1 obč. zák.
43 Podle ustanovení § 698 obč. zák.
44 Podle ustanovení § 420 obč.zák.
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4.1.2 Povinnosti pronajímatele

Povinnost předat nájemci byt do užívání a zajistit, aby nikdo tento výkon práva nerušil

Pronajímatel má vůči nájemci řadu povinností. Jednou z nich je povinnost předat 

nájemci byt do užívání a zajistit, aby nikdo tento výkon práva nerušil. Ustanovení § 687 

odst. 1 obč. zák. výslovně uvádí: „Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu 

způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených 

s užíváním bytu.“ Jde o ustanovení zvláštní ve vztahu k obecné právní úpravě nájemní 

smlouvy obsažené v ustanovení § 664 obč. zák: „Pronajímatel je povinen přenechat 

pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání, nebo nebyl-li způsob 

užívání smluven, užívání obvyklému a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat.“ Právní 

úprava obsažená v ustanovení § 687 odst. 1 obč. zák. je úpravou kogentní a stanoví, že 

byt musí být způsobilý k řádnému užívání. Tato způsobilost zahrnuje jednak způsobilost 

faktickou, jednak způsobilost právní. Právní předpisy stanoví řadu požadavků, které 

byty musí splňovat, aby byly způsobilé řádného užívání. 45 Pokud by po uzavření 

nájemní smlouvy došlo ke změnám způsobilosti předmětu nájmu, například změnou 

právních předpisů, a tento předmět nájmu by se stal nevyhovujícím, jedná se                  

o povinnost pronajímatele zjednat nápravu tak, aby předmět nájmu byl opět způsobilý 

k řádnému užívání a splňoval podmínky v souladu s platnou právní úpravou.

Povinností pronajímatele je dále zajistit plný a nerušený výkon práv spojených 

s užíváním bytu, což znamená zejména udržovat předmět nájmu (byt) ve stavu 

způsobilém k řádnému užívání a zajistit, aby nájemce nikdo ve výkonu jeho práva 

nerušil. Pronajímatel má povinnost zasáhnout a poskytnout tak nájemci ochranu,   

dojde-li k neoprávněným zásahům třetích osob narušujících výkon nájemcova práva. 

Jestliže pronajímatel tuto svou povinnost nesplní, může se nájemce obrátit na soud, aby 

se domohl splnění této povinnosti, a navíc má právo uplatňovat slevu z nájemného.46

Obč. zák. dává nájemci možnost při nesplnění povinnosti pronajímatelem, aby nájemce 

závady na náklady pronajímatele odstranil sám za podmínek stanovených ustanovením 

                                               
45 Dříve například vyhláška č. 137/1998 Sb., jež byla zrušena vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, která nabyla účinnosti dne 26. 8. 2009
46 Podle ustanovení § 698 obč. zák.
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§ 692 obč. zák. Tímto nejsou dotčena ustanovení obč. zák. o náhradě škody či možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

Situaci, kdy dojde k předání bytu ve stavu nezpůsobilém řádného užívání 

upravuje ustanovení § 687 odst. 2 obč. zák., které uvádí: „V nájemní smlouvě lze 

dohodnout, že pronajímatel předá nájemci byt ve stavu nezpůsobilém pro řádné užívání, 

pokud se nájemce s pronajímatelem dohodnul, že provede úpravy předávaného bytu. 

Současně se pronajímatel a nájemce dohodnou o vzájemném vymezení práv                   

a povinností.“  Na základě tohoto ustanovení je možné, aby se pronajímatel a nájemce 

dohodli na předání bytu nezpůsobilého k řádnému užívání, avšak za předpokladu, že 

potřebné úpravy provede nájemce a tato dohoda bude obsažena v nájemní smlouvě. 

V dohodě musí být vymezeny úpravy, které mají být nájemcem provedeny.  Dalším 

požadavkem je dohoda obsahující vymezení vzájemných práv a povinností mezi 

pronajímatelem a nájemcem, která bude též součástí nájemní smlouvy. Tato dohoda 

podle ustanovení § 687 odst. 2 obč. zák. samozřejmě nebrání tomu, aby v případě   

byla-li uzavřena smlouva o nájmu bytu a byt předán ve stavu nezpůsobilém k řádnému 

užívání, se pronajímatel zavázal ke zjednání nápravy a zajistil způsobilost k řádnému 

užívání bytu dodatečně.

Povinností pronajímatele je zajistit, aby nájemce mohl byt řádně užívat.47 Pokud 

se objeví závady, které zapříčiní, že nájemce nemůže byt řádně užívat nebo je jimi 

jakkoliv jinak ohrožen výkon nájemcova práva, pak má pronajímatel povinnost tento 

závadný stav odstranit. Pokud pronajímatel tuto svou povinnost nesplní, má nájemce 

právo odstranit tyto závady, a to pouze v nezbytné míře. Jako nezbytnou míru 

odstranění závad v tomto případě chápeme takovou opravu, která povede pouze 

k zajištění řádného užívání bytu. K tomuto kroku může nájemce přistoupit až poté, co 

na tyto závady pronajímatele upozorní a ten závady neodstraní. Právní praxe a soudy 

kladou určité požadavky na to, co by takové upozornění určené pronajímateli o 

závadách bránících řádnému užívání bytu mělo obsahovat. Zpravidla se bude jednat o 

                                               
47 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 9. 2001, sp. zn. 25 Cdo 566/99, in Švestka, J., Spáčil, 
J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2009, s. 1987, kde  uvádějí: „Odstranění tak závažné hygienické závady v bytě, jakou je opakovaný 
výskyt plísně, není zlepšováním stavu bytu, nýbrž plněním povinnosti pronajímatele udržovat byt ve stavu 
způsobilém pro řádné užívání. Nesplnění této povinnosti je porušením povinnosti ve smyslu § 420 ObčZ i 
v případě, že se závady projevily až za trvání právního vztahu osobního užívání bytu.“
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vymezení závady bránící řádnému užívání bytu, poskytnutí přiměřené lhůty k realizaci 

odstranění těchto závad, dále by nájemce měl pronajímatele upozornit, že jestliže 

nezjedná nápravu nebo bude-li nečinný, pak odstraní tyto závady nájemce sám,              

a v neposlední řadě by v upozornění mělo být poukázáno na to, že nájemce bude 

následně na pronajímateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Objevují se 

i názory, které požadavky na takto vymezený obsah upozornění zpochybňují. Forma 

upozornění není zákonem stanovena, rozhodující je, aby takový projev vůle

pronajímateli došel. Ustanovení § 691 obč. zák. upravuje vznik práva nájemce provést 

potřebnou nápravu místo pronajímatele, ale zároveň také vznik práva nájemce vůči 

pronajímateli na náhradu účelně vynaložených nákladů. Pokud při odstraňování závad 

vznikly nájemci určité náklady, pak má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, 

které musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Vedle této pořádkové lhůty 

zákonodárce ještě stanovil lhůtu prekluzivní v délce šesti měsíců od odstranění závad, 

jež se váže na uplatnění práva na náhradu nákladů u soudu. Jestliže nájemce neuplatní 

své právo na náhradu účelně vynaložených nákladů u soudu v šestiměsíční lhůtě, pak 

toto právo zaniká.

Povinnost zajistit údržbu domu a bytu

Další povinností pronajímatele je provádět údržbu domu a bytu. Pokud se 

udržovací práce týkají domu či společných prostor a zařízení, je na pronajímateli, aby 

tyto práce zajistil. Nájemci nemají povinnost finančně se na těchto udržovacích pracích 

podílet. 

Pokud se bude jednat o údržbu bytu, pak je situace jiná. Nájemce se na těchto 

udržovacích pracích po dobu trvání nájemního vztahu podílí. Rozsah, v jakém se 

pronajímatel a nájemce budou na drobných opravách podílet, by měla především 

vymezit nájemní smlouva, hovoříme-li o bytech nedružstevních. V ustanovení § 687 

odst. 3 obč. zák. je uvedeno: „Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě 

související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Pojem 

drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní právní

předpis.“ Tímto zvláštním právním předpisem je nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým 

se provádí občanský zákoník. Tímto ustanovením je připuštěna možnost, aby se smluvní 

strany svými ujednáními v nájemní smlouvě odchýlily od stanoveného pravidla, že 
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nájemce je ten, kdo je povinen provádět drobné opravy a nést náklady spojené s běžnou 

údržbou bytu. Pokud  by se nájemce nepostaral o včasné provedení potřebných 

drobných oprav nebo běžnou údržbu bytu, může pronajímatel provedení těchto 

udržovacích prací vymáhat soudně, stejně tak se může domáhat náhrady škody, která 

mu tímto prodlením nájemce vznikla, podle příslušných ustanovení obč. zák.48 anebo na 

základě ustanovení § 692 odst. 2 obč. zák. provést tuto běžnou údržbu nebo drobné 

opravy sám a požadovat náhradu nákladů. Provést drobné opravy či běžnou údržbu bytu 

může pronajímatel až po té, co na potřebu těchto oprav nájemce upozorní. Klíčové 

v dané situaci je prodlení nájemce s provedením oprav. Pronajímatel takto učiní na svůj 

náklad a následně je oprávněn na nájemci požadovat náhradu takto vynaložených 

nákladů. Pokud by nebyly splněny zákonem stanovené podmínky49, pronajímatel by 

právo na náhradu vynaložených nákladů neměl.

Povinnost zajišťovat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu

Povinností pronajímatele je zajištění plnění, jejichž poskytování je spojeno 

s užíváním bytu. Jednotlivá plnění poskytovaná v souvislosti s nájmem je potřeba 

vymezit v nájemní smlouvě, včetně úhrady za ně. Zejména půjde o dálkové vytápění, 

dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě a zajištění jejich osvětlení, 

kontrola a čištění komínů a další. Často při krátkodobých pronájmech bytů jsou do 

plnění spojených s nájmem bytu zahrnuty i dodávky plynu a elektrické energie, a je tedy 

povinností pronajímatele tato plnění zajistit.

                                               
48 Viz obecná odpovědnost za škodu upravená ustanovením § 420 obč. zák.
49 Podle ustanovení § 692 odst. 2 obč. zák.
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4.2 Práva a povinnosti nájemce

4.2.1 Práva nájemce

Právo nájemce na předání bytu a umožnění plného výkonu jeho práv

Jelikož práva a povinnosti subjektů nájemního vztahu se vyznačují svou 

vzájemností, povinnosti pronajímatele předat nájemci byt ve stavu způsobilém 

k řádnému užívání odpovídá právo nájemce převzít od pronajímatele byt, který je        

ve stavu způsobilém k řádnému užívání, a dále právo nájemce nebýt rušen ve výkonu 

svých práv.50 Pro výklad zmíněného ustanovení platí to samé, co již bylo řečeno výše 

v rámci povinnosti pronajímatele.

Právo byt užívat

Stejně tomu je i u dalších uvedených práv nájemce, co je na jedné straně právem 

nájemce, je na druhé straně povinností pronajímatele. Nájemce má zejména právo byt 

užívat. Toto právo nájemce v sobě od určitého momentu nese zároveň povinnost byt 

užívat, protože pokud by nájemce byt zcela nebo jen zřídka užíval, aniž by měl vážný 

důvod, pak lze hovořit o naplnění výpovědního důvodu podle § 711 odst. 2 písm. d) 

obč. zák. 

Právo užívat společné prostory domu

Nájemce má právo užívat společné prostory domu a zařízení domu. Společné 

prostory domu nejsou nikde přesně definovány, nicméně zákon o vlastnictví bytů51

podává příkladmý výčet a uvádí tak, co lze za společný prostor domu považovat.52

Právem nájemce je také požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu 

                                               
50 Viz ustanovení § 687 odst. 1 obč. zák.
51 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších 
předpisů
52 Společnými částmi domu jsou podle ustanovení § 2 písm. g) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují 
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům   
a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů, například: schodiště, chodby, hlavní svislé         
a vodorovné konstrukce, prádelny, sušárny, terasy, balkony, rozvody teplé a studené vody, hromosvody, 
společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům.
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spojené.53 Práva užívat byt, společné prostory i zařízení domu a stejně tak plnění, která 

jsou poskytována v souvislosti s užíváním bytu, náleží nejen nájemci, ale též osobám 

s nájemcem žijícím v pronajatém bytě.54

Dispoziční právo k bytu

Nájemce má určitá dispoziční práva k bytu, který si pronajal. Těmito 

dispozicemi mohou být ukončení nájemního vztahu, a to buď výpovědí, či dohodou 

uzavřenou s pronajímatelem, a právo vyměnit pronajatý byt na základě smlouvy            

o výměně bytu. Dále právo nájemce přenechat byt další osobě na základě smlouvy        

o podnájmu a v neposlední řadě patří mezi dispoziční práva nájemce právo přijmout    

do bytu další osoby.

Ustanovení § 715 obč. zák. přiznává nájemci právo vyměnit pronajatý byt        

za jiný, samozřejmě při stanovení určitých podmínek. Tato výměna je podmíněna 

souhlasem pronajímatelů, kteří nejsou subjekty dohody o výměně bytu. Mezi subjekty 

dohody o výměně bytu musí být alespoň jeden nájemce, tedy alespoň jeden                  

ze směňovaných bytů je předmětem nájmu. Není vyloučeno, aby dohoda o výměně bytu 

byla právním úkonem vícestranným, tj. zmíněná dohoda byla uzavřena mezi několika 

subjekty. Pro dohodu nájemců o výměně bytů je stanovena povinně písemná forma  

pod sankcí neplatnosti. To samé platí pro souhlas pronajímatelů. Ve starší literatuře 

nalezneme názor, že souhlas pronajímatele musí být udělen následně po uzavření 

dohody o výměně bytu. Naproti tomu novější literatura vyjadřuje jiný názor.55 Právo 

uzavřít takovou dohodu mají výlučně nájemci, tedy osoby, jimž svědčí právo nájmu, 

které je předmětem dohody o výměně bytu. Z výše uvedeného je jasné, že subjekty 

                                               
53Viz ustanovení § 689 odst. 1 obč. zák.
54 Srov. usnesení  Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 6. 2002, sp. zn. 26 Cdo 718/2002 
55 K tomu blíže: Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2173 - 2174 uvádějí: „Gramatický výklad by 
nasvědčoval potřebě předchozího souhlasu, logika věci zase spíše souhlasu následnému. Soudy dospěly 
k závěru, že souhlas může být učiněn pouze následně.“ A dále píší: „S ohledem na způsob vzniku 
současného občanského zákoníku neobstojí argument, že tehdy, kdy zákon požaduje předchozí souhlas, 
stanoví to výslovně (např. § 53 odst. 2). Předchozí souhlas je nezbytný i v případech, kdy to vyplývá 
z logiky věci, aniž by to bylo stanoveno výslovně (např. souhlas s přikázáním pozemku do vlastnictví může 
být dán pouze před rozhodnutím soudu podle § 135c odst. 2). Navíc podle našeho názoru jsou přípustné 
podle současné právní úpravy souhlas předchozí i následný. A stejně jako může být dán souhlas 
pronajímatele se stavebními úpravami i před jejich provedením [667, 695] nebo s podnájmem § 719        
i před uzavřením smlouvy o podnájmu, lze dovozovat, že tak může být dán i souhlas s výměnou bytu. 
Formulace je obdobná.“
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dohody o výměně bytu nemohou být osoby, které své právo byt užívat odvozují           

od práva nájmu nájemce. Tento fakt má významný vliv zejména na podnájemce, 

kterému podle doposud převládajícího názoru takovou dohodou zanikalo právo 

podnájmu. Je pravdou, že podnájem je závislý na trvání nájmu a s jeho zánikem zaniká 

i právo podnájmu. Ovšem v případě dohody o výměně bytu dochází                               

k relativnímu zániku nájmu a v principu se jedná o změnu subjektů, a tudíž zánik 

podnájmu není opodstatněn.56 Může nastat situace, kdy pronajímatel odmítne souhlas 

k výměně bytů udělit. V takovém případě se nájemce může obrátit na soud s návrhem, 

aby svým rozhodnutím projev vůle pronajímatele nahradil. Soud takové rozhodnutí 

může učinit za podmínky, kdy pronajímatel k takovému odepření souhlasu nemá 

závažné důvody. V žádném případě soud nezasahuje do dohody o výměně bytu 

uzavřené mezi nájemci a jeho rozhodnutí se omezuje pouze na udělení či neudělení 

souhlasu (respektive nahrazení souhlasu pronajímatele) s dohodou o výměně bytu, která 

byla nájemci uzavřena. Vyslovení souhlasu pronajímatele s dohodou o výměně bytu,

popřípadě právní mocí rozsudku, kterým byl nahrazen souhlas pronajímatele s dohodou 

o výměně bytu, má význam z hlediska počátku běhu lhůty, v níž má být dohoda            

o výměně bytu splněna. Ustanovení § 716 odst. 1 obč. zák. k tomu uvádí: „Právo        

na splnění dohody o výměně bytu musí být uplatněno u soudu do tří měsíců ode dne, kdy 

byl s dohodou vysloven souhlas; jinak právo zanikne.“ Z tohoto ustanovení jasně 

vyplývá, že pokud dohoda o výměně bytu nebude dobrovolně některým ze subjektů 

splněna, pak se ten, kdo se takového splnění domáhá, musí obrátit na soud v tříměsíční 

lhůtě, která je v tomto případě prekluzivní. Neuplatní-li tento subjekt své právo            

ve stanovené lhůtě, pak právo na splnění této povinnosti zaniká. Splněním dohody         

o výměně bytu dojde k zániku doposud trvajících nájemních vztahů ke směňovaným 

bytům a zároveň okamžikem splnění takové dohody vstupují nájemci, kteří mezi sebou 

vyměnili byt do nájemních vztahů, jež byly založeny mezi pronajímatelem a původním 

nájemcem, s nímž byt vyměnili. Vznik a zánik těchto na sebe navzájem navázaných 

nájemních vztahů se váže na okamžik splnění dohody o výměně bytu. Může nastat 

situace, kdy po uzavření dohody o výměně bytů se objeví na straně některého z nájemců 

takové okolnosti, za kterých by nebylo spravedlivé po něm uskutečnění výměny, a tedy 

splnění dohody o výměně bytů požadovat. I na tyto případy obč. zák. pomýšlí                
                                               
56 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2172 - 2173
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a v ustanovení § 716 odst. 2 obč. zák. je zakotveno právo subjektu od dohody o výměně 

bytu ustoupit. Co považovat za závažné okolnosti, jež musí nastat dodatečně, tedy       

po uzavření dohody o výměně bytů, bude posouzeno v každém jednotlivém případě 

zvlášť. V případném sporu rozhodne na návrh některého z účastníků soud, nicméně 

běžně se za závažné okolnosti považují například zdravotní problémy.  Právo odstoupit 

od dohody o výměně bytů je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu. Pokud by tímto 

postupem vznikla škoda, povinnost k její náhradě tím dotčena není.57

Mezi dalšími dispozičními právy nájemce je třeba zmínit právo nájemce 

přenechat byt do podnájmu třetí osobě. Nájemce má právo byt nebo jeho část přenechat 

jiné osobě do podnájmu na základě smlouvy o podnájmu. Smlouva o podnájmu musí 

mít písemnou formu pod sankcí neplatnosti. K tomu ustanovení § 719 odst. 1 obč. zák 

uvádí: „Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu 

určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez určení doby jen s písemným souhlasem 

pronajímatele.“ Dále toto ustanovení pokračuje stanovením následků, pokud by takto 

stanovené podmínky nebyly dodrženy. Pokud by nebyl dán souhlas pronajímatele,     

pro který je povinně stanovena písemná forma, pak bude smlouva neplatná. Pokud by 

tento souhlas nebyl dán, pak se má za to, že nájemce naplnil ustanovení § 711 odst. 2 

písm. b) obč. zák. a pronajímatel může nájemci dát výpověď z nájmu bez přivolení 

soudu. Ať už byl podnájem sjednán na dobu určitou či nikoliv, platí, že podnájemní 

vztah je vztahem odvozeným, a řídí se tedy obsahem nájemního vztahu, od něhož je 

odvozen. Proto jestliže dojde k ukončení nájemního vztahu mezi nájemcem                    

a pronajímatelem, pak nutně zaniká i vztah podnájemní a bez jakýchkoliv nároků        

na bytovou náhradu, pokud tak není sjednáno. K tomu ustanovení § 719 odst. 2 obč. 

zák. uvádí: „Podnájem sjednaný bez určení doby skončí nejpozději se zánikem nájmu. 

Byl-li podnájem sjednán na určitou dobu, skončí také uplynutím této doby.“ Pokud jde 

o ukončení podnájmu jinak než z důvodu zániku nájemního vztahu, od nějž je podnájem 

odvozen, potom platí, jestliže mezi nájemcem a podnájemcem nebylo dohodnuto jinak, 

že podnájem je možné vypovědět bez uvedení důvodů, a to ve lhůtě, která má být 

určena v souladu s ustanovením § 710 odst. 2 obč. zák.

                                               
57 Viz ustanovení § 420 obč. zák.
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Do práv nájemce náleží také právo, které není explicitně v zákoně vyjádřeno, 

nicméně je jasné, že nájemci náleží a obč. zák. s ním počítá. Jedná se o právo přijmout 

do bytu další osoby, které s ním budou bydlet. Řada ustanovení obč. zák. osoby žijící 

s nájemcem v pronajatém bytě zmiňuje (ustanovení § 688, § 706, § 708 obč. zák.).

Právo na slevu z nájemného

Další práva nájemce se vážou k nájemnému. Zejména jde o právo na slevu 

z nájemného. Toto právo při splnění skutečností stanovených ustanovením § 698 obč.

zák. vzniká přímo ze zákona. Právo na přiměřenou slevu z nájemného nájemci náleží 

po dobu, dokud pronajímatel neodstraní závadu v bytě či v domě. Musí se jednat           

o takovou závadu, která svým charakterem buď podstatně, nebo po delší dobu zhoršuje 

možnost či podmínky užívání bytu či domu. K tomu, aby byla nájemci poskytnuta 

sleva, je třeba, aby nájemce na závady pronajímatele upozornil a ten je i přes toto 

upozornění nájemce neodstranil. Půjde tedy o závady trvající. Nájemce má právo        

na přiměřenou slevu z nájemného i v případě, jestliže plnění spojená s užíváním bytu 

byla poskytována vadně, nebo dokonce vůbec, a v důsledku toho došlo ke zhoršení 

užívání bytu. Stejně tak právo na přiměřenou slevu z nájemného vzniká nájemci, jestliže 

v domě probíhají stavební úpravy a tím dochází k podstatnému či po delší dobu 

trvajícímu zhoršení podmínek užívání bytu nebo domu. Dalším právem, které lze 

systematicky zařadit k tomuto bodu, je právo nájemce na přiměřenou slevu z úhrady    

za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Tato sleva nájemci náleží v případě, jestliže 

pronajímatel tato plnění neposkytuje řádně a včas. Sleva nemůže být uplatňována, 

půjde-li o krátkodobé omezení poskytování těchto plnění (například nezbytná 

krátkodobá oprava vodovodního potrubí). Ustanovení § 699 obč. zák. upravuje, jakým 

způsobem je třeba právo na přiměřenou slevu z nájemného uplatnit, a to následovně: 

„Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, je 

třeba uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li 

uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.“ Jedná se o právní úkon a jako takový 

musí být srozumitelný a určitý, je tedy třeba uvést, z jakého důvodu se nájemce takové 

slevy domáhá a také v jakém rozsahu slevu požaduje. Ve výše citovaném ustanovení 

jsou uvedeny dvě lhůty. Pokud nájemce chce uplatňovat slevu z nájemného, pak je 

zapotřebí, aby toto právo nájemce uplatnil bez zbytečného odkladu. Dále je stanovena 
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šestiměsíční prekluzivní lhůta, ve které musí být právo nájemce na slevu z nájemného 

uplatněno, jinak zaniká. Tato prekluzivní lhůta počíná běžet od odstranění závad, a 

pokud tyto závady trvají, zmiňovaná lhůta nemůže začít běžet. K tomu, aby byl dodržen 

postup daný tímto ustanovením, je třeba, aby nájemce své právo uplatnil u 

pronajímatele. Pro takový úkon není zákonem předepsána povinná forma.

Právo ukončit nájemní vztah

Do práv nájemce patří také právo ukončit nájemní vztah (podrobněji viz 

kapitola 5).

4.2.2 Povinnosti nájemce

Povinnost nájemce užívat byt řádně

Nájemce je povinen užívat byt řádně. Podle ustanovení § 689 odst. 1 obč. zák.: 

„Nájemce a osoby, které žijí s nájemcem v bytě, jsou povinni řádně užívat byt, společné 

prostory a zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu 

spojeno.“ Jedná se o na jedné straně právo nájemce a na druhé straně je to zároveň        

i nájemcova povinnost byt užívat řádně. Toto ustanovení určuje okruh povinných osob, 

které v bytě žijí a uspokojují tak své potřeby bydlení. Jde o osoby, jež se v bytě zdržují 

za účelem bydlení, a nikoliv osoby, které jsou v bytě z důvodu návštěvy, či z jiných 

důvodů s bydlením nesouvisejících. Pokud se bude jednat o osoby, které s nájemcem 

v bytě nežijí, pak se na ně povinnost řádného užívání bytu nevztahuje, ovšem jejich

odpovědnost za škodu podle obecných ustanovení obč. zák. tím není dotčena. 58

Nájemce a osoby, které žijí s nájemcem v bytě, užívají byt řádně v případě, jestliže jej 

užívají v souladu s nájemní smlouvou. Pokud nájemní smlouva blíže způsob                  

a podmínky užívání bytu nespecifikuje, je řádným užíváním bytu, společných prostor    

a zařízení domu takové užívání, které je přiměřené povaze a určení věci. Je-li 

předmětem užívání byt, pak je to užívání za účelem bydlení. V pojmu řádného užívání 

bytu je zahrnuta řada povinností, které nájemce musí plnit. Tyto povinnosti jsou 

                                               
58 Viz ustanovení § 420 obč. zák.
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rozptýleny v několika ustanoveních obč. zák. a jsou jimi například: brát ohled na práva 

ostatních nájemců a respektovat je59, bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli 

potřebu oprav v bytě, které má nést pronajímatel,60 dále má nájemce povinnost zdržet se 

provádění stavebních úprav v bytě61. Jestliže by došlo k porušení povinností a byt nebyl 

užíván řádně, ať už nájemcem či osobami s ním žijícími v bytě, potom nastupuje 

odpovědnost za škodu podle ustanovení § 420 obč. zák. Pokud by došlo k poškození 

bytu nebo jiným závadám, přichází na řadu postup podle ustanovení § 693 obč. zák.

Povinnost oznámit pronajímateli změny v počtu osob

Další povinnost nájemce je vymezena v ustanovení § 689 odst. 2 obč. zák., a to: 

„Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které 

žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném 

oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto 

osob.“ Znát počet osob, které žijí s nájemcem v bytě, je bezpochyby zájmem každého 

vlastníka bytu. Takováto informace má zásadní význam i z hlediska placení záloh        

na úhradu nákladů, jež vzniknou v souvislosti s užíváním bytu (plnění spojená 

s užíváním bytu). Toto ustanovení zakládá povinnost nájemce hlásit pronajímateli 

jakékoliv změny týkající se počtu osob, které s ním v bytě žijí. Takové oznámení musí 

mít povinně písemnou formu a stejně tak v něm musí být uvedeny údaje, které je 

potřeba ohledně osob žijících s nájemcem uvést. Pro tuto oznamovací povinnost je 

stanovena patnáctidenní lhůta, která počíná běžet ode dne, kdy došlo ke změně počtu 

osob v bytě s nájemcem žijících. Z textu zákona vyplývá, že oznamovací povinnost 

nájemce se nevztahuje na osoby, které se zdržují v bytě nikoliv za účelem bydlení, ale

například jsou na návštěvě či přijely strávit prázdniny k příbuznému. Dále je třeba 

uvést, že oznamovací povinnost nájemce se váže na změnu v počtu osob, jež

s nájemcem v bytě žijí. Pokud tedy dojde k výměně jednotlivých osob, s nimiž nájemce 

v bytě žije, ale počet osob v bytě žijících zůstane stejný, pak povinnost informovat 

pronajímatele o změnách nevznikla. Pokud by tuto zákonem uloženou povinnost 

nájemce nesplnil ani do jednoho měsíce ode dne, kdy změna v počtu osob nastala, pak 

                                               
59 Viz ustanovení § 690 obč. zák.
60 Viz ustanovení § 692 odst. 1 obč. zák. 
61 Viz ustanovení § 694 obč. zák.
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se nájemce dopustil hrubého porušení povinností62, čímž dojde k naplnění výpovědního 

důvodu.63 Pronajímatel má možnost dát nájemci výpověď z nájmu pouze po dobu,      

po kterou je nájemce se sdělením těchto povinných informací v prodlení. Ustanovení    

§ 689 odst. 3 obč. zák. považuje za hrubé porušení povinností nájemce neoznámení 

požadovaných informací ve stanovené lhůtě, což ovšem nevylučuje možnost nájemce 

dokázat, že o hrubé porušení jeho povinností nešlo, a to například tím, jestliže se 

pronajímatel o změně počtu osob žijících s nájemcem dozvěděl jiným způsobem, než je 

písemné oznámení od nájemce. Zároveň bude nájemce odpovědný za škodu, která tím 

pronajímateli vznikne podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu64.

Povinnost brát ohled na ostatní nájemce

Mezi povinnosti nájemce patří brát ohled na ostatní nájemce a zdržet se všeho,

co by narušovalo výkon jejich práv. K tomu obč. zák. uvádí: „Nájemci jsou povinni při 

výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním 

nájemcům výkon jejich práv.“65 Je třeba si uvědomit, že svoboda jednoho končí tam, 

kde začíná svoboda druhého.  I při realizaci právního vztahu nájmu bytu je třeba 

dodržovat obecná ustanovení obč. zák., která jsou platná pro celou oblast soukromého 

práva: „Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez 

právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu 

s dobrými mravy.“66 Musí se jednat o takový výkon práva, který nepřekračuje zákonný 

rámec, pokud by se tak stalo, pak dochází ke střetu a takový rušitel bude stižen 

příslušnou sankcí.  Z uvedeného vyplývá, že nájemci by na sebe při výkonu svých práv 

měli brát ohled, vzájemně se respektovat, tj. vykonávat svá práva tak, aby nerušili 

ostatní nájemce ve výkonu jejich práv. Tato omezenost právy druhých se samozřejmě 

z logiky věci nevztahuje pouze na nájemce, ale též na osoby, které s nájemcem žijí 

v bytě. Pokud by nájemce nerespektoval povinnost stanovenou v ustanovení § 690 obč. 

zák., vzniká možnost obrany proti takovému nežádoucímu chování nájemce jak 

ostatním nájemcům, jejichž práva jsou narušena či ohrožena, tak pronajímateli.

                                               
62 Srov. ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) obč. zák.
63 Ustanovení § 689 odst. 3 obč. zák.
64 Viz ustanovení § 420 obč. zák.
65 Ustanovení § 690 obč. zák.
66 Ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák.
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Povinnost zdržet se stavebních úprav

Další povinnost nájemce se týká stavebních úprav jím provedených. Ustanovení 

§ 694 obč. zák.  k tomu uvádí: „Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou 

podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě 

porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené 

úpravy a změny bez odkladu odstranil.“ Pronajímatel, který je zároveň ve většině 

případů i vlastníkem této nemovitosti, přenechává byt nájemci do užívání, a pokud by 

nájemce prováděl v bytě stavební zásahy, pak tím zasahuje do vlastnického práva 

pronajímatele, což může být mnohdy pro pronajímatele zásah nežádoucí, a proto je    

pro takové změny třeba souhlasu pronajímatele. Je zřejmé, že co bylo řečeno výše, platí 

nejen pro stavební úpravy v bytě, ale i pro stavební úpravy společných částí domu.    

Pro výše zmíněné ustanovení je důležité vymezit pojem stavební úpravy, jimiž jsou 

jakékoliv změny stavebního nebo funkčního uspořádání bytu. 67 Blíže k této 

problematice viz zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů, který definici pojmu stavební úpravy neuvádí, nicméně 

vymezuje ve svých ustanoveních, co je změnou dokončené stavby a co je změnou 

stavby před dokončením. V našem případě, kdy se jedná o nájem bytu, jsou to podstatné 

změny dokončené stavby, které stavební zákon definuje.68 Za stavební úpravu se nedají 

považovat udržovací práce ani drobné opravy, případně odstranění závad, které nájemce 

nebo osoby s ním žijící způsobili. Souhlas pronajímatele je třeba i v případě, kdy by 

nájemce prováděl jiné podstatné změny v bytě, jež nejsou stavebními úpravami. 

Většinou půjde o takovou změnu, která výrazně ovlivní stav bytu. Na potřebný souhlas 

pronajímatele nejsou kladeny zvláštní požadavky, není ani stanovena forma, v jaké má 

být souhlas udělen, a není tedy vyloučen ani souhlas učiněný konkludentně, to vše 

ovšem za předpokladu, že ať už je souhlas pronajímatele vyjádřen jakýmkoliv 

způsobem, musí splňovat obecné náležitosti právního úkonu. Pokud nájemce bude 

provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě bez přivolení pronajímatele,

                                               
67 Jako stavební úpravy jsou posouzeny například zavádění a změna vodovodního, elektrického, 
plynového vedení, odstraňování nebo zřizování příček, zazdívání oken.
68 Ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, uvádí: „Změnou dokončené stavby je a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje,             
b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní 
stavbou, c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za 
stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.“
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dopouští se svým jednáním hrubého porušení svých povinností vyplývajících 

z nájemního vztahu a dojde tak k naplnění výpovědního důvodu.69  V krajním případě 

není vyloučen ani postup podle ustanovení § 679 odst. 3 obč. zák. Ustanovení § 694 

obč. zák. umožňuje pronajímateli požadovat bezodkladné odstranění stavebních úprav 

či jiných podstatných změn v bytě. Svého práva se může pronajímatel domáhat u soudu, 

nebude-li nájemcem jeho povinnost na výzvu pronajímatele dobrovolně splněna.         

Za situace, kdy je potřebný souhlas ke stavebním úpravám, případně jiným podstatným 

změnám v bytě pronajímatelem udělen, vyvstává otázka náhrady nákladů. V rámci 

náhrady takto vynaložených nákladů bude rozhodující dohoda mezi nájemcem               

a pronajímatelem, popřípadě, není-li uzavřena dohoda, dojde k vypořádání stran podle 

příslušných ujednání nájemní smlouvy. Jestliže ani nájemní smlouva tuto úpravu 

neobsahuje, potom se na vypořádání mezi nájemcem a pronajímatelem použije 

ustanovení § 667 odst. 1 obč. zák. 

Povinnost odstranit závady

Na předcházející povinnost lze navázat ustanovením § 693 obč. zák.: „Nájemce 

je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním 

bydlí. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo po předchozím upozornění nájemce 

závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu.“ Pokud by výše 

zmíněné stavební úpravy70 bylo možné chápat jako závady či poškození domu, potom 

postup podle výše citovaného ustanovení je namístě. Ustanovení § 693 obč. zák. je 

zvláštní právní úpravou k ustanovení § 683 obč. zák., které upravuje obecně 

odpovědnost nájemce za poškození, případně nadměrné opotřebení pronajaté věci. 

Jestliže v důsledku chování nájemce či osob s ním bydlících došlo k poškození domu 

nebo byly způsobeny závady, potom má pronajímatel právo po nájemci požadovat 

nápravu. Náprava těchto nežádoucích změn má být zajištěna odstraněním závad            

a poškození, které nájemce či osoby s ním bydlící způsobili. K odstranění závad            

a poškození domu je povinen v každém případě nájemce. Tím není dotčena možnost 

pronajímatele domáhat se náhrady škody proti osobě, jež s nájemcem bydlí a tyto 

změny způsobila. V případě závad a poškození domu způsobených osobami 

                                               
69 Viz ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) obč. zák.
70 Srov. ustanovení § 694 obč. zák.
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s nájemcem bydlícími, má nájemce možnost vůči těmto osobám uplatňovat postih.71 Za 

situace, kdy náprava nájemcem sjednána nebyla, má pronajímatel právo odstranit 

závady či poškození sám. Může tak učinit až poté, co nájemce upozornil na závady       

a poškození, které je potřeba odstranit. Jestliže i tak nájemce zůstane nečinný ve lhůtě, 

jež mu byla pronajímatelem poskytnuta a byla přiměřená k potřebné nápravě, pak 

pronajímateli vzniká právo k provedení oprav a právo na náhradu nákladů vynaložených

na tyto opravy. Dále má pronajímatel, vznikla-li mu škoda, právo na její náhradu.72

Povinnost zpřístupnění bytu

Mezi povinnosti nájemce patří zpřístupnění bytu, je-li to v dané situaci potřeba. 

Takovou situací je podle obč. zák. provedení instalace a údržba zařízení pro měření       

a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet měřených hodnot.73 Přístup        

do bytu je třeba umožnit i k dalším technickým zařízením, jež jsou součástí bytu a jsou 

ve vlastnictví pronajímatele. Umožnění přístupu do bytu za splnění podmínek                    

v ustanovení § 692 odst. 3 obč. zák. se vztahuje nejen na pronajímatele samotného, ale     

i na osobu pronajímatelem pověřenou. Nájemce je povinen těmto osobám zpřístupnit 

byt, pokud jej k tomu pronajímatel předem vyzve, a poskytnut tak potřebnou 

součinnost. Pro tuto výzvu je stanovena povinně písemná forma. V této výzvě 

pronajímatel uvede podrobnosti potřebné instalace či údržby a zejména uvede termín, 

ve kterém bude nutné byt zpřístupnit. Pokud by nájemce tuto součinnost neposkytl, 

může se pronajímatel obrátit na soud a vymoci tak splnění povinnosti nájemcem. Tím 

nejsou dotčena ustanovení o náhradě škody.74 Pokud by porušení povinnosti nájemcem 

dosáhlo takové intenzity a trvalo by neúměrně dlouho, takže by se dalo označit za hrubé 

porušení povinnosti nájemcem, potom se jedná o naplnění výpovědního důvodu podle 

ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) obč. zák.75

Povinnost nájemce oznámit pronajímateli potřebné opravy 

Pokud vznikne potřeba provést v bytě drobné opravy či běžné údržby bytu, má 

nájemce povinnost tyto opravy či údržbu provést, jak vyplývá z ustanovení § 692    

                                               
71 Viz ustanovení § 440 obč. zák.
72 Viz ustanovení § 420 obč. zák.
73 Viz ustanovení § 692 odst. 3 obč. zák.
74 Viz ustanovení § 420 obč. zák.
75 Srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 1. 2000, sp. zn. 26 Co 513/99
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odst. 2 obč. zák. a to na své náklady, nestanoví-li nájemní smlouva něco jiného. Pokud 

by se nájemce ocitl v prodlení s provedením těchto oprav či potřebné údržby bytu, 

potom vzniká pronajímateli právo učinit tyto opravy. Toto právo pronajímatele vzniká 

pouze za předpokladu, jak již bylo zmíněno výše, jestliže opravy či údržba nebudou

nájemcem provedeny včas a dále pokud pronajímatel na potřebu těchto oprav či údržby 

bytu nájemce v předstihu upozorní. Po předchozím upozornění může pronajímatel 

potřebné opravy či údržbu provést na své náklady a následně od nájemce požadovat 

náhradu nákladů. Ustanovení § 687 odst. 3 obč. zák. umožňuje odchylné ujednání od 

takové úpravy, týkající se hrazení drobných oprav souvisejících s užíváním bytu či 

běžné údržby bytu.76 Může se tedy stát, že k hrazení takto vynaložených nákladů se 

zaváže v nájemní smlouvě pronajímatel, není-li tomu tak, potom tato povinnost zůstává 

na straně nájemce.

V souvislosti s opravami bytu nelze opomenout i povinnost nájemce obsaženou 

v ustanovení § 692 odst. 1 obč. zák., které uvádí: „Nájemce je povinen oznámit bez 

zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést 

pronajímatel, a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním 

této povinnosti vznikla.“ Jelikož pronajímatel přenechává nájemci byt, aby jej mohl 

užívat, ztrácí tak faktickou kontrolu nad bytem. Proto výše zmíněné ustanovení 

upravuje povinnost nájemce o potřebných opravách v bytě pronajímatele informovat,     

a to bez zbytečného odkladu. Tím je zároveň zajištěna možnost splnění povinnosti 

pronajímatele stanovené v ustanovení § 687 odst. 1 obč. zák., které stanoví 

pronajímateli povinnost zajistit, aby byt byl ve stavu způsobilém k řádnému užívání      

a také aby byl nájemci zajištěn plný a nerušený výkon jeho práv. Jelikož pronajímatel 

přenecháním bytu do užívání jiné osobě ztratil faktickou kontrolu nad bytem, je to právě 

osoba nájemce, jejímž prostřednictvím by se měl pronajímatel o potřebných opravách 

dozvědět. Výše zmíněné ustanovení obč. zák. vyžaduje splnění této oznamovací 

povinnosti nájemcem bez zbytečného odkladu poté, co se nájemce (popřípadě osoby, 

které mají právo užívání bytu od nájemce odvozené) o potřebě takovýchto oprav 

dozvěděl. Bude se jednat o ty opravy, jež má povinnost provést pronajímatel. Možné 

                                               
76 Pojem drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu je vymezen zvláštním předpisem a to 
nařízením vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí Občanský zákoník. Drobnými opravami podle 
uvedeného nařízení jsou například opravy podlahových krytin, výměny vypínačů, zásuvek, zvonků, 
zámků, kování, opravy měřičů tepla a teplé vody.
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vymezení vzájemných práv a povinností v nájemní smlouvě je do značné míry 

ponecháno na nájemci a pronajímateli. Oznamovací povinnost není jedinou povinností 

nájemce v rámci tohoto ustanovení, další velmi podstatnou povinností je poskytnutí 

součinnosti tak, aby pronajímatel mohl splnit svou povinnost potřebné opravy v bytě 

provést, zejména půjde o zpřístupnění bytu atd. Pokud by nájemce nepostupoval 

v souladu s ustanovením § 692 odst. 1 obč. zák., potom odpovídá pronajímateli            

za škodu, která mu v souvislosti s porušením takto stanovené povinnosti vznikla.

Povinnost umožnit pronajímateli kontrolu

Právu pronajímatele provádět kontrolu, zda nájemce pronajatou věc užívá 

řádným způsobem, odpovídá samozřejmě povinnost nájemce pronajímateli takovou 

kontrolu umožnit.77 Jedná se o právo pronajímatele, ale i výkon práva má své meze,      

a proto pokud by se jednalo o neúměrné, tedy zejména příliš časté, kontroly ze strany 

pronajímatele nebo kontroly prováděné v nevhodných časech apod., potom by se mohlo 

jednat o šikanózní výkon práva ze strany pronajímatele, před kterým by se nájemce měl 

bránit u soudu. Zda jde či nejde o neúměrné obtěžování nájemce, bude záležet na 

konkrétní situaci daného případu. Podrobnosti provádění takových kontrol mohou být 

předmětem dohody mezi nájemcem a pronajímatelem obsaženým v nájemní smlouvě. 

Danou otázkou se zabývala i soudní praxe a Krajský soud v Hradci Králové ve svém 

rozhodnutí dospěl k závěru: „O hrubé porušení povinností nájemcem jde i tehdy, jestliže 

nájemce bez vážného důvodu odmítne pronajímateli přístup do pronajatého bytu za 

účelem kontroly způsobu jeho užívání. Jestliže nájemce hrubě porušil své povinnosti 

tím, že opakovaně bez vážného důvodu odmítl pronajímateli přístup do pronajatého 

bytu za účelem kontroly způsobu jeho užívání, je dán důvod k výpovědi z nájmu bytu ve 

smyslu § 711 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku.“78 [nyní § 711 odst. 2 písm. b) obč.

zák.]

                                               
77 Ustanovení § 665 odst. 1 obč. zák.
78 Blíže rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 1. 2000,  sp. zn. 26 Co 513/99, in 
Kocourek, J. Byty, nebytové prostory, nájem a vlastnictví bytů. 7.doplněné vydání. Praha: Eurounion, 
2006, s. 86 - 87
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Podle obecných ustanovení upravujících nájemní smlouvu je nájemce povinen 

pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda. Povinnost pojistit věc (byt) je dána pouze 

v případě, stanoví-li tak nájemní smlouva.79

Povinnost platit nájemné

V neposlední řadě je důležitá povinnost platit nájemné, a to řádně a včas. 

Obecné ustanovení § 671 odst. 1 obč. zák. k tomu uvádí: „Nájemce je povinen platit 

nájemné podle smlouvy, jinak nájemné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím 

k hodnotě pronajaté věci a způsobu jejího užívání.“ Placení nájemného vyplývá 

z podstaty nájemní smlouvy, jelikož nájemní smlouva je smlouvou úplatnou. Jedná-li se 

o nájemní vztah k bytu, 80 pak stanovení výše nájemného, případně způsob jeho určení 

je podstatnou náležitostí nájemní smlouvy a ve smlouvě o nájmu bytu nesmí chybět.81

Povinnost vrátit pronajatou věc po skončení nájmu

V ustanovení § 682 obč. zák. je uvedeno: „Skončí-li nájem je nájemce povinen 

vrátit pronajatou věc ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci; nebyl-li 

způsob užívání výslovně smluven, ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím 

k obvyklému opotřebení.“  Pokud hovoříme o nájmu bytu, pak se nepovažuje jako 

dostatečné vrácení věci pouhé vyklizení bytu. Za vrácení předmětu nájmu v případě 

nájmu bytu bude považováno zejména symbolické předání ve formě odevzdání klíčů od 

pronajatého bytu, sepsání předávacího protokolu apod. Pokud by nájemce odpíral 

pronajímateli právo na vrácení věci při skončení nájemního vztahu, pak pronajímateli 

nezbývá než se obrátit na soud. Žaloba, kterou se pronajímatel bude domáhat splnění 

této nájemcovi povinnosti, bude žalobou na vyklizení dané nemovitosti (bytu). Pokud 

soud žalobě pronajímatele na vyklizení bytu vyhoví a uloží nájemci povinnost byt 

vyklidit, aniž by zároveň stanovil povinnost byt odevzdat, potom se podle soudní praxe 

má za to, že v povinnosti byt vyklidit je zároveň zahrnuta povinnost byt vrátit,               

a nebude-li splněna nájemcem dobrovolně, pak k jejímu splnění může být nařízen 

výkon rozhodnutí. V daném ustanovení je uvedeno, v jakém stavu má být pronajatá věc 

(byt) vrácena. Byt musí být v takovém stavu, aby odpovídal sjednanému způsobu 

                                               
79 Ustanovení § 670 obč. zák.
80 Blíže ustanovení § 696 obč. zák.
81 Viz ustanovení § 686 odst. 1 obč. zák.
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užívání, jinak musí být v takovém stavu, v jakém byl převzat, a v potaz je třeba vzít 

opotřebení, které je obvyklé. Tímto ovšem není vyloučena případná úprava nájemní 

smlouvou, například v jakém stavu má být byt pronajímateli vrácen.

4.3 Práva a povinnosti společných nájemců

Podstatou společného nájmu bytu je, že právo nájmu bytu náleží více osobám. 

Jedná se o situace, kdy na straně nájemce nestojí subjekt jeden, ale více (minimálně 

dva). Těmto subjektům náležejí práva a povinnosti vyplývající z nájmu bytu společně

a nerozdílně. Společní nájemci mají v rámci nájemního vztahu k bytu rovné postavení.

Práva a povinnosti společných nájemců v rámci nájmu bytu lze rozdělit do dvou 

rovin. Do první roviny je možné zařadit práva a povinnosti, které tvoří obsah nájemního 

vztahu k bytu, a to mezi společnými nájemci bytu na jedné straně a pronajímatelem     

na straně druhé. Do druhé roviny lze zařadit vzájemná práva a povinnosti společných 

nájemců bytu, které tvoří obsah právního vztahu mezi společnými nájemci navzájem. 

Takto vymezené roviny vzájemných práv a povinností (pronajímatel - společní nájemci 

a společní nájemci navzájem mezi sebou) spolu úzce souvisejí a navazují jedna            

na druhou.

Pokud bychom měli specifikovat vzájemná práva a povinnosti v rámci vztahů 

v první rovině (tedy pronajímatel - společní nájemci), potom lze říci, že platí to, co bylo 

uvedeno výše ohledně vzájemných práv a povinností pronajímatele (viz podkapitola 

4.1) a nájemce (viz podkapitola 4.2), s tím rozdílem, že na straně nájemce nestojí jeden 

subjekt, ale společní nájemci bytu. Společní nájemci bytu jsou povinni, ale i oprávněni 

k jednotlivým právům a povinnostem společně a nerozdílně a každá z těchto osob 

disponuje stejnými právy omezenými jen právy dalšího nájemce.

Vzájemná práva a povinnosti mezi společnými nájemci bytu navzájem (druhá 

rovina) je třeba upravit ve vztahu k jednáním s pronajímatelem, popřípadě třetím 

osobám. Ustanovení § 701 odst. 1 obč. zák. upravuje oprávnění společných nájemců 

k jednání při vyřizování věcí v rámci společného nájmu bytu, a to následovně: „Běžné 
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věci týkající se společného nájmu bytu může vyřizovat každý ze společných nájemců. 

V ostatních věcech je třeba souhlasu všech; jinak je právní úkon neplatný.“  V první 

větě tohoto ustanovení je upraveno jednání společných nájemců, jde-li o běžné věci 

týkající se společného nájmu bytu. V těchto věcech může každý ze společných nájemců 

jednat samostatně, a to bez ohledu na to, jaká je vůle ostatních společných nájemců 

bytu. Z těchto úkonů jsou všichni společní nájemci bytu zavázáni či oprávněni společně 

a nerozdílně. Při posouzení, zda se jedná, nebo nejedná o běžné věci ve smyslu 

ustanovení § 701 odst. 1 obč. zák. bude potřeba zhodnotit, jakým způsobem je právní 

úkon schopen mít vliv na práva a povinnosti společných nájemců. Zpravidla půjde        

o záležitosti, které nebudou mít zásadní vliv na práva a povinnosti společných 

nájemců.82 V ostatních věcech, jak uvádí ustanovení § 701 odst. 1 (věta druhá) obč. 

zák., naopak zákonodárce požaduje souhlas všech společných nájemců bytu, jinak bude 

takový právní úkon neplatný.83 Půjde zejména o záležitosti zásadního významu, jako 

například uzavření smlouvy o podnájmu, změnu nájemní smlouvy,84 zánik společného 

nájmu bytu. K těmto právním úkonům musí dát souhlas všichni společní nájemci, 

z čehož nevyplývá, že se musí jednat o společný právní úkon. Postačí i souhlas udělený 

společným nájemcem dodatečně. 

Pokud se na věc podíváme z druhé strany, je třeba se zmínit zejména                  

o jednostranných právních úkonech učiněných vůči společným nájemcům bytu            

ze strany pronajímatele. V takových případech je dostačující, když takový právní úkon 

bude doručen pouze jednomu ze společných nájemců.85 To neplatí pro ty jednostranné 

úkony, na jejichž základě by mělo například dojít k zániku práva nájmu bytu. Pro 

                                               
82 K tomu blíže Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2044 uvádí: „Běžnou záležitostí budou záležitosti 
opakující se anebo nezasahující do společného nájemního práva (R 47/1984). Běžnými záležitostmi jsou 
zajištění drobných oprav a běžné údržby, placení nájemného, přiměřené pojištění, příjem přeplatků, ale  
i uznání malého nedoplatku na úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, oznámení potřeby oprav 
[692, 698], uplatnění práva na slevu z nájemného podle § 699, oznámení podle § 689 odst. 2.“
83 Právní úkon bude neplatný relativně podle ustanovení § 40a odst. 1 obč. zák. Srov. rozsudek ze dne   
18. 1. 2007, sp. zn. 26 Cdo 425/2006
84 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 4. 2001, sp. zn. 26 Cdo 64/2000
85 K tomu blíže Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2044, uvádí: „Vzniká takto otázka, zda jednostranné 
úkony, které pronajímatel činí, např. upozornění podle § 693, oznámení o zvýšení nájemného podle 
zákona č. 107/2006 Sb.,o jednostranném zvyšování nájemného, provedení zúčtování úhrad za plnění 
spojená s užíváním bytu, musí činit a doručit vůči všem společným nájemcům, či postačí takový úkon 
provést pouze ve vztahu k jednomu z nich. V těchto případech nejde o vyřizování záležitostí společného 
nájmu společnými nájemci. Již v souvislosti s výkladem § 700 bylo poukázáno na nedílnost společného 
nájmu. Stačí proto, jestliže jsou tyto úkony doručeny jednomu ze společných nájemců.“
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takové případy platí, že jednostranný právní úkon pronajímatele musí být adresován      

a taktéž doručen osobě, jíž má právo nájmu k bytu zaniknout.86

Společní nájemci mají v rámci společného nájmu bytu rovné právní postavení. 

Ustanovení § 701 odst. 2 obč. zák. stanoví, že z právních úkonů, k nimž v rámci 

společného nájmu bytu dochází mezi společnými nájemci bytu a pronajímatelem,

popřípadě třetími osobami, jsou všichni společní nájemci bytu zavázáni společně           

a nerozdílně. Podmínkou je, že se musí týkat společného nájmu bytu.87

Jestliže mezi společnými nájemci bytu dojde k neshodě ohledně práv                  

a povinností, které vyplývají z právního vztahu společného nájmu bytu, je možné 

takovou situaci řešit několika způsoby. Právem každého společného nájemce je právo 

svůj nájemní vztah k bytu ukončit (viz kapitola 5). Další možností je obrátit se na soud, 

aby o takových neshodách mezi společnými nájemci bytu rozhodl. 88 Důležité je 

zdůraznit, že se musí jednat o neshody mezi společnými nájemci navzájem a dále se 

tyto neshody musí týkat práv a povinností společných nájemců bytu, které vyplývají 

z jejich společného nájmu bytu.89 Jelikož se ustanovení § 702 odst. 1 obč. zák. podle 

svého znění vztahuje pouze na neshody mezi společnými nájemci navzájem, nelze se 

na základě tohoto ustanovení obrátit na soud, aby rozhodoval otázky, které se týkají 

společných nájemců bytu a třetích osob. Soud bude v případě neshod mezi společnými 

nájemci rozhodovat na návrh některého z nich. Takový postup připadá v úvahu            

až tehdy, když mezi společnými nájemci bytu není možné dospět k dohodě. 

Na závěr této části je zapotřebí uvést, že každý společný nájemce při výkonu 

svého práva je omezen existencí práv a povinností ostatních společných nájemců a to by 

při svém konání měl mít na paměti. Je třeba, aby respektoval práva ostatních společných 

                                               
86 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 12. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2357/99
87 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 3. 2003, sp. zn. 33 Odo 1014/2002
88 Viz ustanovení § 702 odst. 1 obč. zák.
89 K tomu blíže Fiala, J., Korecká, V., Kurka, Vl. Vlastnictví a nájem bytu. 3., aktualizované                     
a přepracované vydání. Praha: Linde, 2005, s. 262 - 263: „Soud může např. upravit výkon společného 
užívacího práva tak, že určí, kterou část bytu budou jednotliví společní nájemci užívat samostatně            
a kterou společně, a jak se tomu odpovídající mírou budou podílet na nájemném a dalších platbách. Soud 
však již nemůže na základě citovaného ustanovení řešit spory přesahující rámec výkonu společného 
užívacího práva a vzájemné vztahy společných nájemců, např. nahradit souhlas některého z nich k přijetí 
další osoby do bytu jako příslušníka domácnosti, k uzavření smlouvy podle § 700 odst. 2 obč. zák., 
smlouvy o podnájmu či o výměně bytu.“
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nájemců a nepočínal si tak, aby je mohl v realizaci jejich práv omezit či jejich realizaci 

zcela vyloučit.
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5. Zánik nájmu bytu

O zániku nájmu bytu můžeme hovořit v rovině relativní, kdy dochází k zániku 

práva nájmu ve vtahu k určitému subjektu, ale právo nájmu trvá a přechází na subjekt 

jiný, anebo v rovině absolutní, kdy dojde k zániku práva nájmu bytu zcela. Zatímco 

v prvním případě právo nájmu bytu nadále existuje a jen došlo ke změně subjektů na 

straně nájemce (například přechod nájmu bytu podle ustanovení § 706 obč. zák., zrušení 

nájmu podle ustanovení § 702 odst. 2 obč. zák., výměna bytu podle ustanovení § 715 

obč. zák.),  v případě druhém nastává zánik práva nájmu bytu zcela. V této části mé 

diplomové práce se zaměřím na rovinu druhou, tj. na jednotlivé způsoby absolutního 

zániku práva nájmu k bytu.

Jednotlivými způsoby zániku jsou:

- dohoda o ukončení nájmu bytu,

- uplynutí doby, na kterou byl nájem bytu sjednán,

- splynutí osoby pronajímatele a nájemce

- zánik bytu, případně smrt nájemce, nebyly-li splněny předpoklady pro přechod nájmu    

na jinou osobu podle ustanovení § 706 obč. zák. 

- výpověď z nájmu bytu,

- odstoupení od smlouvy o nájmu bytu.

5.1 Dohoda o ukončení nájmu bytu

Nájem bytu lze ukončit na základě právního úkonu, jímž je dohoda uzavřená 

mezi pronajímatelem a nájemcem.90 Obecně můžeme říci, že dohoda je žádoucí způsob 

ukončení nájmu, neboť pokud dojde k dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem 

                                               
90 Viz ustanovení § 710 odst. 1 obč. zák.
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ohledně ukončení jejich nájemního vztahu, lze takto předejít mnohdy zdlouhavým         

a komplikovaným soudním řízením. Povinně je pro tuto dohodu stanovena písemná 

forma pod sankcí absolutní neplatnosti a z této dohody musí jasně vyplývat, že vůlí 

obou stran je nájemní vztah k bytu ukončit. V dohodě by měl být určen den, kdy dojde 

k zániku nájmu bytu. Okamžik, kdy má dojít k ukončení nájemního vztahu k bytu, může 

být stanoven i jiným dostatečně určitým způsobem. Pokud došlo k ukončení nájemního 

vztahu dohodou, potom na základě ustanovení obč. zák. právo na bytovou náhradu 

založeno není, čímž není vyloučeno, aby se pronajímatel k poskytnutí bytové náhrady 

nájemci v uzavřené dohodě nebo jinak nezavázal.

5.2 Uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán

V ustanovení § 710 odst. 3 obč. zák. je uvedeno: „V případě, že nájem bytu byl 

sjednán na dobu určitou, skončí také uplynutím této doby.“ Jestliže uplyne doba, na 

kterou byl nájem bytu sjednán, pak nájem bytu tímto uplynutím zaniká bez dalšího.  

Ustanovení obsahující podmínky prodloužení nájmu se v případě nájmu bytu nepoužije, 

což je výslovně uvedeno v ustanovení § 686a odst. 6 obč. zák.

Nájemní smlouvu k bytu je možné uzavřít, aniž by byla určena doba, na kterou 

je nájem bytu uzavírán (ať určitá či neurčitá). V takovém případě je namístě postup 

podle ustanovení § 686 odst. 2 obč. zák., které stanoví, že pokud byla uzavřena nájemní 

smlouva, kterou pronajímatel přenechává nájemci byt do užívání bez určení doby 

užívání, potom se má za to, že jde o smlouvu o nájmu bytu uzavřenou na dobu 

neurčitou. 

Nájem bytu je možné sjednat i po dobu výkonu práce pro pronajímatele jako 

zvláštní případ nájmu bytu sjednaného na dobu určitou.91 Dobu, na kterou je nájem bytu 

sjednáván, je možné určit jako dobu výkonu práce pro pronajímatele. V takovém 

případě skončí nájem bytu podle ustanovení § 710 odst. 4 obč. zák.: „...posledním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nájemce přestal bez vážného 

                                               
91 Viz ustanovení § 710 odst. 4 obč. zák.
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důvodu na své straně vykonávat práce pro pronajímatele.“ Je důležité zde upozornit na 

fakt, že nájem nezaniká ukončením práce pro pronajímatele, ale až následně, a to 

posledním dnem v kalendářním měsíci, který následoval po měsíci, v němž nájemce 

ukončil výkon prací pro pronajímatele. K tomu, aby došlo k zániku nájmu bytu podle 

výše uvedeného, je zapotřebí, aby nájemce přestal pro pronajímatele vykonávat práce 

bez vážného důvodu. Pro otázku, zda došlo, či nedošlo ke skončení nájmu bytu, je 

klíčové posouzení, zda ukončení výkonu práce pro pronajímatele bylo na základě 

vážných důvodů na straně nájemce, či nikoliv. Pokud nájemce vážné důvody pro 

ukončení výkonu prací pro pronajímatele nemá, pak nájem bytu uplynutím doby podle 

výše uvedeného ustanovení bez dalšího zaniká.

Naproti předešlému odstavci ustanovení § 710 odst. 5 obč. zák. upravuje situaci, 

kdy nájemce k ukončení výkonu práce pro pronajímatele vážné důvody má. Pokud 

nájemce přestane pro pronajímatele vykonávat práce z vážných důvodů na své straně, 

dojde ke změně nájmu bytu sjednaného na dobu výkonu práce pro pronajímatele na 

nájem bytu na dobu neurčitou. Tato změna proběhne od prvního dne                               

v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, v němž nájemce ukončil výkon prací 

pro pronajímatele.

Co je považováno za vážné důvody ukončení výkonu práce  pro pronajímatele,

uvádí ustanovení § 710 odst. 6 obč. zák. V tomto ustanovení je uveden příkladmý výčet 

vážných důvodů na straně nájemce, jako například splnění podmínek pro přiznání 

starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nájemce 

nemůže nadále vykonávat sjednanou práci, což je doloženo lékařským posudkem,         

a pronajímatel nemá pro nájemce jinou vhodnou práci. V případném sporu bude na 

posouzení soudu, zda se jedná o vážné důvody na straně nájemce.

  

5.3 Splynutí osoby pronajímatele a nájemce

Pokud dojde ke splynutí osoby pronajímatele a nájemce, pak nastává zánik 

nájmu bytu. Může se tak stát jak na základě právního úkonu, tak i na základě právní 

události. I v rámci nájmu bytu se uplatní obecné ustanovení § 584 obč. zák. Z logiky 
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věci je vyloučené, aby někdo byl sám sobě pronajímatelem či nájemcem, a dojde-li 

k tomu, že se nájemce stane vlastníkem bytu, který má pronajat, nebo domu, v němž se 

byt nachází, nemůže byt nadále užívat na základě smlouvy o nájmu bytu, neboť je 

vyloučené, aby tato osoba užívala byt z jiného právního titulu, než je vlastnické právo. 

Pokud nájemní vztah k bytu zanikne v důsledku splynutí osoby pronajímatele                

a nájemce, potom se jedná o stav, který nelze vrátit. Jestliže by následně došlo k zániku 

vlastnického práva k domu, v němž se byt, který byl pronajat, nachází, právo nájmu 

k tomuto bytu se neobnoví.92 K zániku právního vztahu nájmu bytu dochází okamžikem 

splynutí.

5.4 Zánik bytu či domu, případně smrt nájemce

Jednou z právních událostí, na jejichž základě dochází k zániku právního vztahu 

nájmu bytu, je zničení bytu či domu, v němž se byt nachází. Tuto právní událost lze 

pravděpodobně označit za nejčastější důvod zániku nájmu bytu pro nemožnost plnění. 

Právní úpravu zániku nájmu bytu v případu zničení věci nalezneme v obecných 

ustanoveních upravujících skončení nájmu. Pro případ nájmu bytu zvláštní právní

úprava žádné odchylky nevymezuje. V ustanovení § 680 odst. 1 obč. zák. stanoví, 

jestliže dojde ke zničení věci, kterou má nájemce v nájmu, pak nájemní smlouva tímto 

okamžikem zaniká. Jedná se o ustanovení kogentní, a proto není možné se od něj 

smluvními ujednáními stran odchýlit. Z logiky věci vyplývá, že by nebylo myslitelné 

mít v nájmu věc (předmět nájmu), která neexistuje.93 K tomu, aby zanikl nájemní vztah 

k bytu, musí dojít k faktickému zničení předmětu nájmu, a to takovému, že předmět 

nájmu není možné nadále užívat. K tomu se vyjadřuje Nejvyšší soud ČR v odůvodnění

rozsudku ze dne 1. 9. 2005, sp. zn. 26 Cdo 2669/2004. V odůvodnění tohoto rozsudku 

se zaobírá zničením věci a k tomu uvádí: „Je-li předmětem nájmu, respektive právního 

vztahu obdobného určitý prostor (část stavby), je třeba za jeho zničení ve smyslu § 680

                                               
92 K tomu ale Fiala, J., Korecká, V., Kurka, Vl. Vlastnictví a nájem bytu. 3., aktualizované a přepracované 
vydání. Praha: Linde, 2005, s. 188, uvádí: „Lze však připustit, jestliže k obnovení vlastnictví převodce 
došlo odstoupením od smlouvy, na jejímž základě se dřívější nájemce bytu stal vlastníkem domu, že se 
předchozí nájemní vztah naopak obnovuje, a to coby důsledek režimu podle § 48 odst. 2 obč. zák. (právní 
vztahy účastníků se navrací do stavu před tím, než byla smlouva uzavřena).“  
93 Srov. ustanovení § 663 obč. zák.
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odst. 1 obč. zák. považovat nejen fyzický zánik stavby, v níž se prostor nachází, ale též 

takovou stavební úpravu této stavby, že se v ní uvedený prostor již nadále fakticky 

nenachází. Okolnost, zda si tento prostor zachoval své stavebnětechnické určení podle 

původního kolaudačního rozhodnutí, či zda byl rekolaudován, není již v tomto směru 

významná. Rozhodující je, zda takový prostor fyzicky existuje (obdobně jako je v právní 

praxi obecně uznávána teze, že i nezkolaudovaná, popřípadě nepovolená stavba existuje 

a je předmětem občanskoprávních vztahů, zejména předmětem vlastnictví).“ Zničení 

věci je právní událost, s níž zákon spojuje absolutní zánik nájemní smlouvy, a to bez 

dalšího.

Další právní událostí, s níž zákon spojuje zánik práva nájmu bytu, je smrt 

nájemce, a to za předpokladu, že nebyly splněny podmínky pro přechod nájmu bytu.94

V případě úmrtí pronajímatele k zániku nájmu bytu nedochází. Osoba, na niž 

vlastnictví nemovitosti přešlo, nemá právo nájem z důvodu změny osoby pronajímatele 

ani vypovědět. Právo vypovědět nájem z důvodu změny v osobě pronajímatele ovšem 

náleží nájemcům za podmínek stanovených v ustanovení § 680 odst. 3 obč. zák.

5.5 Výpověď z nájmu bytu

Výpověď je jednostranný právní úkon, jímž ten, kdo jej činí, projevuje svou vůli 

nájemní vztah ukončit. Tento projev vůle musí dojít určenému adresátovi. Takto je 

možné nájemní vztah k bytu ukončit jak ze strany nájemce, tak ze strany pronajímatele 

při splnění zákonem stanovených podmínek. Pokud se jedná o formální požadavky 

kladené na výpověď, pak je nezbytné, aby tento právní úkon byl učiněn v písemné 

formě, pod sankcí neplatnosti. Samozřejmě i výpověď z nájmu bytu jako každý právní 

úkon musí splňovat obecné náležitosti právních úkonů.95 V ustanovení § 710 odst. 2 

obč. zák. je uvedeno, že ve výpovědi z nájmu bytu musí být nutně stanovena lhůta, kdy 

má nájem skončit, a jsou zde také vymezeny podmínky týkající se délky výpovědní 

lhůty, a to následovně: „Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit 

                                               
94 Podle ustanovení § 706 obč. zák.
95 Ustanovení § 34 a následující obč. zák.
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ke konci kalendářního měsíce.“ Toto ustanovení ovšem nevylučuje situaci, kdy by 

smluvní strana, která výpověď činí, chtěla nájemní vztah k bytu ukončit dříve, nebo by 

bylo záměrem obou smluvních stran tento nájemní vztah ukončit, pak tímto 

ustanovením není vyloučeno, aby nájemní vztah skončil dříve. Pokud by se ovšem 

pronajímatel s nájemcem dohodli na lhůtě kratší, než jsou tři měsíce, jež je stanovena 

v ustanovení § 710 odst. 2 obč. zák., nebude se již jednat o výpověď, ale o skončení 

nájemního vztahu na základě písemné dohody podle ustanovení § 710 odst. 1 obč. zák. 

Pokud ten, kdo výpověď činí, má zájem na tom, aby výpovědní lhůta byla delší, je třeba 

pouze tuto lhůtu ve výpovědi uvést, neboť tříměsíční lhůta uvedená v ustanovení § 710 

odst. 2 obč. zák. je lhůtou, která je stanovena jako nejkratší možná. Takto stanovená 

výpovědní lhůta začne běžet první den měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla 

písemná výpověď z nájmu doručena druhému účastníkovi nájemní smlouvy. K doručení 

výpovědi druhému účastníkovi nájemní smlouvy postačí, pokud se písemná výpověď 

dostane do sféry jeho vlivu, a k platnosti výpovědi není zapotřebí osobního převzetí 

písemné výpovědi jejím adresátem. Stejně tak není pro platnost výpovědi z nájmu bytu 

relevantní, zda se adresát s obsahem výpovědi skutečně seznámil či nikoliv. Ke 

skončení nájemního vztahu dochází uplynutím výpovědní lhůty stanovené ve výpovědi. 

Na základě písemné výpovědi z nájmu bytu lze ukončit nájemní vztah k bytu, bez 

ohledu na to, zda je uzavřen na dobu neurčitou nebo na dobu určitou.

5.5.1 Výpověď nájemce

V možnosti ukončit nájemní vztah k bytu má nájemce oproti pronajímateli 

znatelně jednodušší pozici. V právní úpravě zániku nájmu nalezneme významný prvek 

právní ochrany nájemce. Zatímco pronajímatel je striktně vázán taxativním výčtem 

výpovědních důvodů v  ustanovení § 711, 711a obč. zák. uvedených, tak nájemce není 

nijak omezen co do důvodů, které ho k podání výpovědi vedly, a nadto jeho písemná 

výpověď může být zcela bez uvedení důvodu. Nájemce k podání své výpovědi 

nepotřebuje v žádném případě ani přivolení soudu a v podstatě jediné, čím je nájemce 
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ve své výpovědi limitován, při splnění základních požadavků stanovených zákonem na 

tento právní úkon, je délka výpovědní lhůty, která nesmí být kratší než tři měsíce.96

5.5.2 Výpověď pronajímatele

Ve srovnání s právní úpravou skončení nájmu bytu podáním výpovědi 

nájemcem má pronajímatel ztížené postavení ve prospěch právní ochrany nájemce. 

Pronajímatel může dát nájemci výpověď z nájmu pouze z důvodů stanovených

zákonem.97 V případě některých výpovědních důvodů lze výpověď dát jen s přivolením 

soudu. Situace, kdy pronajímatel dává nájemci výpověď z nájmu bytu, lze tedy rozdělit 

na ty, kdy je třeba přivolení soudu, a na ty, kdy je možné dát výpověď bez přivolení 

soudu.

5.5.2.1 Výpověď bez přivolení soudu

V ustanovení § 711 odst. 2 obč. zák. nalezneme výčet výpovědních důvodů, 

k nimž přivolení soudu není třeba. 

1) Pronajímatel má právo dát nájemci výpověď: „…jestliže nájemce nebo ti, kdo 

s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě...“98 U tohoto 

výpovědního důvodu je důležité poznamenat, že nájemce nese odpovědnost i za osoby 

s ním bydlící. Půjde o osoby, jež se v bytě pravidelně zdržují, a naproti tomu se toto 

ustanovení nebude vztahovat na osoby, které jsou pouhou návštěvou, a v bytě se tedy 

pravidelně nezdržují. Tuto odpovědnost nese nájemce i v případě, jestliže on sám s nimi 

v bytě nebydlí. Pokud tyto osoby, případně nájemce budou i přes učiněnou písemnou 

výstrahu pokračovat ve svém chování, které hrubě porušuje dobré mravy v domě, 

potom je namístě tento výpovědní důvod ze strany pronajímatele uplatnit. Otázkou je, 

                                               
96 Viz ustanovení § 710 odst. 2 obč. zák.
97 Ustanovení § 711 odst. 1 obč. zák.
98 Viz ustanovení § 711 odst. 2 písm. a) obč. zák.
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co lze považovat za hrubé porušení dobrých mravů v domě, 99 protože ne každé 

neadekvátní chování nájemce či osob s ním bydlících je naplněním tohoto výpovědního 

důvodu. K tomu, aby pronajímatel mohl uplatnit právo dát výpověď pro chování 

nájemce (případně osob s ním bydlících), jímž hrubě porušuje dobré mravy v domě, je 

třeba, aby se takové chování opakovalo i po písemné výstraze, jíž pronajímatel upozorní 

nájemce na jeho nepřijatelné chování a zároveň ho upozorní na možnou výpověď podle 

ustanovení § 711 odst. 2 písm. a) obč. zák. Z uvedeného vyplývá, že výpovědním

důvodem nebude nežádoucí či nevhodné chování nájemce, které je pouze jednorázové. 

O písemnou výstrahu podle ustanovení § 711 odst. 2 písm. a) obč. zák. nepůjde, jestliže 

se bude jednat o pouhé napomenutí ohledně nežádoucího chování nájemce či osob s ním 

bydlících, které nesměřuje k možnému ukončení nájemního vztahu k bytu.

2) Jako další výpovědní důvod obč. zák. uvádí hrubé porušování povinností 

nájemcem, jež vyplývají z nájmu bytu. Jako příklad hrubého porušení povinností 

nájemce ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) obč. zák. uvádí: „…že nezaplatil nájemné a 

úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku 

měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil 

peněžní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3….“ Nájemce má řadu povinností 

vyplývajících z nájmu bytu, jak bylo popsáno v předchozí kapitole (práva a povinnosti 

nájemce podkapitola 4.2), a pokud by je nájemce svým konáním či nekonáním hrubě 

porušil, bude založeno právo pronajímatele uplatnit vůči nájemci výpověď. Co bude 

v konkrétním případě hrubým porušením povinností nájemce, je na zvážení u každého 

jednotlivého případu zvlášť s ohledem na okolnosti v dané situaci. Zákon ve výše 

zmiňovaném ustanovení přímo říká, že nezaplacení nájmu či úhrady, a to ve výši 

odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného, a úhrady za plnění poskytovaná 

s užíváním bytu je hrubým porušením povinností nájemce, a je tedy možné uplatnit 

tento výpovědní důvod. Stejně tak je to výslovně stanovena povinnost doplnit peněžní 

prostředky na účtu podle ustanovení § 686a odst. 3 obč. zák., jejíž porušení také zakládá 

                                               
99 K tomu blíže Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2112, uvádějí: „V souladu s tímto požadavkem považuje 
judikatura za jednání v rozporu s dobrými mravy např. obtěžování ostatních nájemců nad míru 
přiměřenou poměrům různými imisemi, např. nadměrným hlukem, pachem, hmyzem, nečistotami, 
neadekvátním chovem zvířat, nebo slovní, či dokonce fyzické útoky vůči ostatním nájemcům nebo vůči 
pronajímateli. Na „hrubé“ porušení dobrých mravů lze usoudit např. z vážnosti následku způsobeného 
jednáním nájemce a z délky jeho trvání či opětování (Sou R Ns č. C 4038).“  
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pronajímatelovo právo dát nájemci výpověď. Pokud by nájemce poté, co mu byla 

pronajímatelem dána výpověď, své povinnosti, které hrubě porušoval, dodatečně splnil, 

nemá tato skutečnost právní význam vzhledem k již podané výpovědi.

3) Pronajímatel má právo dát nájemci výpověď, jestliže nájemce má dva či více 

bytů, z čehož jsou vyloučeny případy, kdy na nájemci není možné spravedlivě 

požadovat, aby užíval pouze jeden byt.100  Nájemce má více bytů, pokud mu svědčí 

neodvozené právo, na jehož základě užívá další byt. Existuje-li takový právní titul, 

potom je naplněna podmínka, že nájemce má dva či více bytů, a následně je zapotřebí 

zkoumat, zda lze na něm spravedlivě požadovat, aby užíval byt jen jeden. Zda nájemce 

má, nebo nemá více bytů, je skutečnost, kterou musí prokázat pronajímatel a tento stav 

musí být pronajímatelem prokázán k okamžiku podání výpovědi. Naproti tomu to, že po 

nájemci nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt, a tedy je dán 

spravedlivý důvod k užívání dvou či více bytů, je skutečnost, kterou musí prokázat 

nájemce. Při posuzování, zda se jedná o případ, kdy nelze na nájemci spravedlivě

požadovat užívání jen jednoho bytu, soud vezme v potaz jak poměry nájemce, tak i 

pronajímatele. Typickými případy, kdy na nájemci není možné požadovat, aby užíval 

jen jeden byt, jsou například situace, kdy druhý z bytů neodpovídá podmínkám 

ubytování zajišťujícím zachování základní lidské důstojnosti, zvláště v případech, kdy 

členy rodiny jsou nezletilé děti, nebo situace, kdy práce, kterou nájemce vykonává, 

vylučuje vzhledem ke vzdálenosti pracoviště užívání pouze jednoho bytu.

4) Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu také v případě, kdy 

byt nájemcem není užíván nebo je užíván jen občas, a to aniž by pro to nájemce měl 

vážné důvody.101 Posouzení, zda je byt nájemcem užíván, či nikoliv bude, vycházet 

z toho, v jaké míře nájemce v bytě bydlí či nikoliv. Za rozhodující při rozlišení, zda byt 

užíván je, či není, bude překročení určité míry neužívání bytu a v tomto případě se 

uplatní jako hlavní hledisko času. Je věcí pronajímatele, aby prokázal neužívání bytu 

nebo občasné užívání bytu nájemcem. Pokud by k neužívání bytu či k občasnému 

užívání bytu došlo na základě vážných důvodů, potom není naplněn výpovědní důvod 

podle ustanovení § 711 odst. 2 písm. d) obč. zák. Je na nájemci, aby prokázal, že 

v daném případě jsou dány vážné důvody, pro které byt neužívá. Za vážné důvody jsou 
                                               
100 Viz ustanovení § 711 odst. 2 písm. c) obč. zák.
101 Viz ustanovení § 711 odst. 2 písm. d) obč. zák.
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považovány například zdravotní problémy nájemce, v důsledku nichž nájemce pobývá 

ve zdravotnickém zařízení delší čas, dále se může jednat o různé zahraniční cesty.102 Pro 

otázku, zda je byt nájemcem užíván, či nikoliv, je také rozhodující, jestli byt užívá 

osoba nájemce, a není v takovém případě relevantní, pokud je byt užíván jinými 

osobami, které svá užívací práva k bytu od nájemce pouze odvozují. Jestliže tedy 

nájemce dá byt do podnájmu bez souhlasu pronajímatele, dojde k naplnění výpovědního 

důvodu podle ustanovení § 711 odst. 2 písm. d) obč. zák. Obecně platí, že pokud 

pronajímatel souhlasí s tím, že nájemce nebude byt užívat, potom samozřejmě výpověď 

z nájmu není namístě a záleží na vůli stran, jak si svůj závazkový vztah smluvními 

ujednáními upraví.

5) Pro vypovězení z nájmu bytu bez přivolení soudu ze strany pronajímatele je 

za určitých okolností rozhodující i zdravotní stav nájemce. Jedná se o případy uvedené 

v ustanovení § 711 odst. 2 písm. d) obč. zák. Výpověď z nájmu bytu podle zmíněného 

ustanovení se týká pouze bytů zvláštního určení 103 nebo bytů v domě zvláštního 

určení. 104 Pokud nájemce užívá takto specifikovaný byt a nejedná se o zdravotně 

postiženou osobu, potom dochází k naplnění výpovědního důvodu a nájemní vztah 

může být ze strany pronajímatele ukončen i bez přivolení soudu za předpokladu, že 

zdravotní postižení nájemce bylo podmínkou k tomu, aby nájemní smlouva mohla být 

s takovým nájemcem uzavřena. Uzavírání nájemních vztahů k bytům zvláštního určení 

nebo bytům v domě zvláštního určení podléhá přísnějšímu právnímu režimu podle 

zákona č. 102/1992 Sb. V ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se 

upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, 

doplňuje a upravuje občanský zákoník, nalezneme vymezení pojmu byt zvláštního 

                                               
102 K tomu blíže Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2117,  uvádí: „Nejvyšší soud dovozuje absenci vážného 
důvodu, jestliže jde o důvody, které brání nájemci v užívání bytu trvale. Vážnými důvody neužívání bytu 
tak mohou být pouze takové okolnosti, které brání nájemci užívat byt dočasně. Při posuzování dočasnosti 
se zkoumá i, jak dlouhou dobu byt nájemce neužívá a zda, případně jaké činí kroky k odstranění překážek 
bránících mu v užívání bytu. Ústavní soud však význam časového hlediska při zkoumání vážnosti důvodů 
omezil.“
103 Vymezení pojmu byt zvláštního určení nalezneme v ustanovení § 9 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se 
upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se měnní, doplňuje a 
upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (stav do 31. 10. 2011)
104 Vymezení pojmu dům zvláštního určení nalezneme v ustanovení § 10 zákona č. 102/1992 Sb., kterým 
se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se měnní, doplňuje a 
upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (stav do 31. 10. 2011)
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určení a ustanovení § 9 odst. 2 téhož zákona  navazuje a uvádí: „Smlouvu o nájmu bytu 

zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení toho, 

kdo takový byt svým nákladem zřídil, pokud si to vyhradil. Pokud byl byt zvláštního 

určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu 

uzavřít jen na doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si před

vydáním doporučení vyžádá vyjádření krajského úřadu České republiky.“ (stav do 31. 

10. 2011) Obdobnou právní úpravu nalezneme v § 10 zákona č. 102/1992 Sb., kterým 

se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se 

mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, pro byty v domech zvláštního určení. 

Jde-li o takto uzavřenou nájemní smlouvu k bytům uvedeným v § 711 odst. 2 písm. e) 

obč. zák. a nájemcem nebude osoba mající zdravotní postižení, může pronajímatel 

nájemní smlouvu bez dalšího vypovědět. 

Stejně jako pro výpověď učiněnou nájemcem je i pro právní úkon výpovědi 

učiněné ze strany pronajímatele platné, co bylo uvedeno obecně v úvodu této části 

pojednávající o ukončení nájmu výpovědí. Výpověď musí mít písemnou formu a musí 

v ní být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit.105 Nadto ustanovení § 711 odst. 3 obč. 

zák. uvádí, že výpověď musí být nájemci doručena a pronajímatel musí ve výpovědi 

uvést alespoň jeden z výpovědních důvodů taxativně stanovených obč. zák. 106

Pronajímatel je povinen ve výpovědi uvést důvod podané výpovědi a popsat, v čem 

spočívá nájemcovo chování, které zakládá pronajímatelovo právo dát nájemci 

výpověď.107 Další obsahovou náležitostí výpovědi podané pronajímatelem je poučení 

nájemce. Výpověď musí obsahovat poučení nájemce, které jej má upozornit na možnost 

bránit se výpovědi soudní cestou. Ve lhůtě šedesáti dnů se tak nájemce může obrátit na 

soud a podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu. Dále ve výpovědi musí 

pronajímatel deklarovat svůj závazek spočívající v zajištění odpovídající bytové 

náhrady nájemci, má-li nájemce na bytovou náhradu podle příslušných ustanovení obč. 

                                               
105 Viz ustanovení § 710 odst. 2 obč. zák.
106 Viz ustanovení § 711a 711a obč. zák.
107 K tomu blíže Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2118,  uvádějí: „Vymezení výpovědního důvodu 
neznamená odkaz na ustanovení zákona, ale výpovědní důvod je nutné vymezit skutkově. Judikatura 
dovozuje pro jednotlivé důvody různé požadavky na skutkové vymezení, např. je nutné vymezit, v čem 
spočívá porušování dobrých mravů nebo jak byla povinnost nájemce hrubě porušena, není však již nutné 
vypočítávat měsíce, za které nájemce dluží nájemné. Naopak pouhé neuvedení ustanovení zákona, v němž 
je důvod upraven, neplatnost výpovědi způsobit nemůže. Výpověď může obsahovat více důvodů.“ 
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zák. právo. Pokud by některá z výše zmíněných náležitostí nebyla ve výpovědi 

obsažena, pak by výpověď byla považována za neplatnou.

5.5.2.2 Výpověď s přivolením soudu

V prvním případě, jak je uvedeno výše, může pronajímatel ukončit nájem bytu 

bez dalšího na základě určitých výpovědních důvodů, které obč. zák. připouští (kapitola 

6.521). Ve druhém případě je třeba k ukončení nájmu bytu nejen podané výpovědi, ale 

zároveň i další právní skutečnosti, jíž je soudní rozhodnutí. Soud rozhoduje na základě 

podané žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu. Soud svým rozhodnutím 

k výpovědi z nájmu bytu přivolí a potom výpovědí nájem bytu zanikne, anebo žalobu 

vyhodnotí jako neodůvodněnou a zamítne ji. Potřebné přivolení soudu je dalším 

projevem zesílené ochrany nájmu bytu. Soud se zabývá při svém rozhodování otázkou, 

zda je výpověď podaná pronajímatelem platná, tedy zda má náležitosti požadované obč. 

zák. a zároveň jestli reálně existují skutečnosti, o něž pronajímatel svou výpověď opírá. 

Pronajímatel je v tomto řízení stranou žalující a je na něm, aby prokázal stav jím 

tvrzený, což neznamená, že soud je vázán pouze návrhy důkazů podanými účastníky 

řízení. Pokud soud dojde k závěru, že podaná výpověď je opodstatněná, žalobě vyhoví

a k výpovědi přivolí. V rozhodnutí bude uvedeno, kdy dojde k zániku nájmu, a zároveň 

bude nájemci uložena povinnost vyklidit byt. Výpovědní důvody, na jejichž základě 

může pronajímatel dát nájemci výpověď s přivolením soudu jsou vyjmenovány 

v ustanovení § 711a obč. zák.

1) Pronajímatel může dát výpověď s přivolením soudu, jestliže potřebuje byt pro 

sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče či sourozence. Obč. 

zák. vyjmenovává v ustanovení § 711a odst. 1 písm. a) obč. zák. osoby, v jejichž 

prospěch má být nájem vypovězen. Tuto skupinu vyjmenovaných osob nelze 

jakýmkoliv způsobem rozšiřovat. To, zda skutečně existuje na straně výše 

vyjmenovaných osob bytová potřeba, bude soud zkoumat v rámci soudního řízení 

zahájeného na základě žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu. Soudní praxe se zabývá 

výkladem bytové potřeby a v současné době se projevuje trend k posilování pozice 
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vlastníka nemovitosti a možnosti realizovat jeho vlastnická práva. O bytové potřebě 

budeme hovořit například, jestliže dotyčná osoba nemá vlastní byt nebo obývaný byt je 

svou rozlohou menší než byt pronajatý, dalším případem bytové potřeby může být 

například i to, jestliže pronajatý byt nabízí vyšší kvalitu bydlení. To, zda je na straně 

vyjmenovaných osob (viz výše) bytová potřeba, či nikoliv, soud posoudí v každém 

případu jednotlivě a bude brát ohled nejen na okolnosti případu, ale také na zájmy stran, 

které jsou z logiky věci v daném případě protichůdné.  Za určitých okolností může soud 

žalobu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu zamítnout, a to i když jsou splněny 

požadavky stanovené ustanovením § 711a odst. 1 písm. a) obč. zák. Soud je povinen 

zvážit zájmy jak pronajímatele, tak nájemce a ojediněle se mohou vyskytnout situace, 

kdy není vyloučeno, že soud k výpovědi z nájmu bytu nepřivolí z důvodu, že výkon 

práva pronajímatele by byl výkonem práva v rozporu s dobrými mravy.108 Jak již bylo 

uvedeno, výčet osob v příslušném ustanovení je výčtem uzavřeným a pronajímatel je 

povinen tuto osobu, pro kterou má být byt nájemcem uvolněn, uvést už v samotné 

výpovědi. Pokud soud shledá naplnění výpovědního důvodu, nájem bude ukončen.

2) Dalším případem možného ukončení nájmu na základě výpovědi s přivolením 

soudu je situace, kdy nájemce vykonává práci pro pronajímatele, tuto práci přestane 

vykonávat a současně pronajímatel služební byt potřebuje pro jiného nájemce, který pro 

něj bude pracovat.109 Tento výpovědní důvod se váže na nájem služebních bytů.110

Výpověď podle zmiňovaného ustanovení je možné uplatnit v případě ukončení práce 

nájemce pro pronajímatele. Na práci, která je nájemcem vykonávána, nejsou kladeny 

tímto ustanovením žádné zvláštní požadavky. Dojde-li k ukončení výkonu práce pro 

pronajímatele, s níž je spojen nájem bytu, a pronajímatel bude potřebovat byt pro jiného 

nájemce, který pro něj bude práci vykonávat, potom výpovědní důvod je naplněn a to 

platí i za situace, kdy původní nájemce pro pronajímatele vykonává práci i nadále 

ovšem jedná se o práci jinou, se kterou už nájem bytu spojen není. Ve výpovědi 

pronajímatel nemusí uvádět osobu, která začne pro pronajímatele vykonávat práci, s níž 

                                               
108 Ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. uvádí: „Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních 
vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu 
s dobrými mravy.“
109 Ustanovení § 711 a odst. 1 písm. b) obč. zák.
110 Srov. ustanovení § 685 odst. 4 obč. zák.
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je spojen nájem bytu, nicméně je třeba, aby šlo o konkrétní osobu. Pokud dojde ke 

splnění stanovených podmínek a soud přivolí k výpovědi, pak nájem bytu skončí.

3) Další výpovědní důvod se uplatní v souvislosti s veřejným zájmem nebo 

opravou bytu či domu. Právní úprava je obsažena v ustanovení § 711a odst. 1 písm. c) 

obč. zák., kde se uvádí, že pronajímatel může vypovědět nájem, jestliže je potřeba 

z důvodu veřejného zájmu, naložit s bytem či domem tak, že není možné, aby nájemce 

byt nadále užíval. Obdobně je formulována možnost pronajímatele dát výpověď 

z důvodu oprav bytu či domu, pro které není možné, aby nájemce byt nebo dům po delší 

dobu užíval. Pokud se bude jednat o důvody veřejného zájmu, lze hovořit o tom, že to 

budou situace ojedinělé, a to například v souvislosti s vyvlastněním.111 Mnohem častěji 

se budou vyskytovat výpovědní důvody spočívající v potřebných opravách bytu nebo 

domu, kvůli nimž nebude možné po delší dobu byt nebo dům užívat. Půjde o takové 

opravy, kterých bude třeba k zachování stavebně-technického účelu stavby. Potřebu 

oprav bude muset pronajímatel prokazovat v řízení o přivolení k výpovědi před soudem. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, jako výpovědní důvody nelze brát v úvahu takové 

opravy bytu či domu, které jsou pouhými udržovacími pracemi a jsou to práce kratšího 

trvání. Pokud se týká podmínky delšího trvání prováděných oprav, pro něž není možné

byt či dům nájemcem dlouho užívat, bude vždy na posouzení, s ohledem na okolnosti v 

každém jednotlivém případu, zda tato podmínka splněna je, či není. Je věcí soudní 

praxe, aby se s touto otázkou pokud možno co nejlépe a nejobjektivněji vypořádala. 

Pokud bude soudem shledána potřeba oprav, které znemožní nájemci byt či dům užívat 

po delší dobu nebo bude-li dán veřejný zájem, na jehož základě bude s bytem či domem 

naloženo tak, že nebude možné byt nadále užívat, pak soud k výpovědi přivolí a nájem 

bytu zanikne podle ustanovení § 711a odst. 1 písm. c) obč. zák.

4) Posledním výpovědním důvodem, na jehož základě může pronajímatel 

nájemní vztah k bytu ukončit pouze s přivolením soudu, má souvislost s podnikatelskou 

činností. V ustanovení § 711a odst. 1 písm. d) obč. zák. je uveden výpovědní důvod, 

k jehož naplnění dojde, pokud se jedná o byt související stavebně s prostory, jež jsou 

                                               
111 Právní úpravu nalezneme ve zvláštním zákoně, jímž je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, kde ustanovení § 7 odst. 2 tohoto zákona uvádí, že po 
vyvlastnění může pronajímatel vypovědět nájem bytu, mimo důvody stanovené ve zvláštním právním 
předpise, také tehdy, jestliže dalšímu užívání bytu nájemcem brání účel vyvlastnění. 
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určeny k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo 

vlastník těchto nebytových prostor chce byt užívat. Při splnění těchto dvou podmínek je 

naplněn příslušný výpovědní důvod a pronajímatel je aktivně legitimován k výpovědi 

z nájmu bytu a k podání žaloby na přivolení k výpovědi soudem. Pokud bude soudem 

zjištěna stavební souvislost bytu s nebytovými prostory a stejně tak bude shledána vůle 

vlastníka či nájemce nebytových prostor užívat byt za účelem bydlení, potom soud 

k výpovědi přivolí a nájem bytu podle ustanovení § 711a odst. 1 písm. d) obč. zák. 

zanikne. 

Dále je s výpovědí na základě výpovědních důvodů vypočtených v ustanovení   

§ 711a odst. 3 obč. zák. spojena povinnost pronajímatele uhradit určité náklady spojené 

se stěhováním. Tímto ustanovením jsou stěhovací náklady, které má pronajímatel 

nájemci hradit, vymezeny pouze jako náklady nezbytné. Tuto povinnost má 

pronajímatel, jen pokud vypověděl nájem bytu na základě výpovědních důvodů podle 

ustanovení § 711a odst. 1 písm. a), c), nebo d) obč. zák. Pro toto ustanovení ovšem 

platí, že strany se mohou svými ujednáními od textu zákona odchýlit a upravit si 

náhradu stěhovacích nákladů v případě taxativně uvedených výpovědních důvodů jinak. 

Stejně jak tomu bylo u výpovědi učiněné pronajímatelem bez přivolení soudu, i 

v případě výpovědi, k níž je třeba přivolení soudu, nalezneme v ustanovení § 711a   

odst. 2 obč. zák. potřebné náležitosti, které výpověď musí splňovat. Mimo obecných 

náležitostí, které musí splňovat každý právní úkon,112 jsou to náležitosti vymezené 

v ustanovení § 710 odst. 2 obč. zák., které upravují zánik nájmu bytu výpovědí obecně 

a určí náležitosti, které musí výpověď splňovat v každém případě, ať se jedná                

o výpověď podanou ze strany pronajímatele nebo ze strany nájemce. V ustanovení        

§ 711a odst. 2 obč. zák. je stanoven požadavek, aby pro případ výpovědi s přivolením 

soudu měla výpověď písemnou podobu, byla doručena nájemci, pronajímatelem byl 

vymezen důvod výpovědi a byla uvedena výpovědní lhůta.

V ustanovení § 711a odst. 6 obč. zák. je zahrnuta povinnost pro nájemce byt do 

15 dnů vyklidit. Tato lhůta začíná běžet od zajištění odpovídajícího náhradního bytu 

nebo náhradního ubytování.

                                               
112 Viz ustanovení § 34 a následující obč. zák.
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Pro úplnost je třeba uvést určitou odchylku v případech, kdy se jedná o nájemní 

vztah k bytům zvláštního určení nebo k bytům v domech zvláštního určení. Právní 

úpravu nalezneme v ustanovení § 711a odst. 4 obč. zák., kde je stanoveno, že nájem 

v takto označených bytech lze ukončit výpovědí s přivolením soudu na základě 

výpovědních důvodů vymezených v ustanovení § 711a odst. 1 obč. zák., pouze když

výpovědi bude předcházet souhlas toho, kdo takto určený byt svým nákladem zřídil 

nebo se na jeho zřízení podílel anebo jeho právního nástupce. Dále je v tomto 

ustanovení uvedeno, že pokud by na zřízení bytu zvláštního určení byly použity státní

prostředky zcela nebo by se stát na zřízení bytu zvláštního určení jen podílel určitým 

příspěvkem, pak je možné ukončit nájemní vztah k takovému bytu výpovědí 

s přivolením soudu jen za podmínky, že výpovědi bude předcházet rozhodnutí 

příslušného úřadu.

  

5.5.3 Zneužití účelu výpovědi pronajímatelem

K výše uvedenému je třeba uvést i skutečnost, že obč. zák. pomýšlí na situace, 

kdy pronajímatel zneužil své právo dát nájemci výpověď a uvolněný byt nevyužil 

k účelu, pro který nájemci dal výpověď, k níž soud přivolil. Ustanovení § 711a odst. 5 

obč. zák. uvádí: „Jestliže pronajímatel bez vážných důvodů nevyužil vyklizeného bytu 

k účelu, pro který vypověděl nájem bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnout, že 

pronajímatel je povinen dodatečně uhradit nájemci, který byt uvolnil, stěhovací náklady 

a další náklady spojené s potřebnou úpravou náhradního bytu. Soud může dále uložit 

pronajímateli, aby nájemci uhradil rozdíl ve výši nájemného z dosavadního bytu            

a z bytu náhradního, až za dobu pěti let, počínaje měsícem, v němž se nájemce 

přestěhoval do náhradního bytu, nejdéle však do doby, kdy nájemce ukončil nájem 

náhradního bytu. Právo nájemce na úhradu rozdílu v nájemném se v období pěti let 

nepromlčí. Jiné nároky nájemce tím nejsou dotčeny. Dále soud může na návrh toho, kdo 

poskytl bytovou náhradu, uložit pronajímateli, aby mu uhradil přiměřenou náhradu.“

V tomto odstavci jsou vypočtena práva, která má nájemce, jestliže došlo 

pronajímatelem ke zneužití práva dát nájemci výpověď. Jedná se o další projev ochrany 

nájmu bytu jako nájmu chráněného. Toto ustanovení je možné aplikovat pouze u těch 
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výpovědních důvodů uvedených v ustanovení § 711a odst. 1 obč. zák., kde je to 

z logiky věci možné, tedy v případech, kdy výpověď z nájmu bytu je nájemci dávána 

z důvodu určitého následného využití bytu, o nějž pronajímatel svou výpověď opírá. 

Otázkou zůstává, zda ustanovení § 711a odst. 5 obč. zák. splnilo účel, který byl touto 

právní úpravou sledován. V řadě případů je těžké si představit, jak nájemce bude 

zjišťovat, jestli byl byt opravdu využit k účelům, jež pronajímatel ve výpovědi 

deklaroval.

5.6 Odstoupení od smlouvy o nájmu bytu

Ustanovení § 679 obč. zák. upravující možnost odstoupit od uzavřené nájemní 

smlouvy, a to jak ze strany nájemce, tak ze strany pronajímatele, lze aplikovat i na 

nájem bytu. Na základě tohoto ustanovení je možné ukončit nájem bytu a nájemní vztah 

se tímto právním úkonem ruší od počátku, nebylo-li stranami dohodnuto jinak.113Institut 

odstoupení od smlouvy má chránit před významným porušením povinností, jež se 

strany nájemního vztahu zavázaly plnit. Jedná se o jednostranný právní úkon, který 

odstupující strana adresuje druhé straně nájemního vztahu a projevuje svou vůli nájemní 

vztah ukončit. Nájemní vztah se ruší, a to od okamžiku, kdy se projev jedné strany        

o odstoupení od smlouvy dostane do sféry dispozice, respektive doručí se druhé straně, 

není-li okamžik ukončení nájmu bytu stanoven v odstoupení od smlouvy jinak 

(například datem či lhůtou po doručení). Jak jsem uvedla výše, v odstoupení musí být 

projev vůle jedné strany od uzavřené smlouvy odstoupit a zrušit tak nájemní vztah. 

V odstoupení musí dále odstupující strana uvést a zároveň fakticky vymezit důvod, pro 

který od smlouvy odstupuje. Odstoupit od smlouvy o nájmu bytu lze pouze z důvodů, 

jež jsou uvedeny v ustanovení § 679 Obč. zák. a není vyloučeno, aby si strany ve 

smlouvě ujednaly důvody další, pro které bude možné od smlouvy o nájmu bytu 

odstoupit.114 Vzhledem k tomu, že se odstoupení bude týkat smlouvy o nájmu bytu, jež

                                               
113 Ustanovení § 48 odst. 2 obč. zák. k tomu uvádí: „Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku 
ruší, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.“
114 Ustanovení § 48 odst. 1 obč. zák. uvádí: „Od smlouvy může účastník odstoupit, jen jestliže je to 
v tomto zákoně stanoveno nebo účastníky dohodnuto.“



75

musí být pod sankcí neplatnosti uzavřena v písemné formě115 , pak i odstoupení od 

smlouvy musí mít písemnou formu. Při ukončení právního vtahu tímto způsobem, je 

třeba mít na paměti ustanovení § 457 obč. zák. upravující institut bezdůvodného 

obohacení.

5.6.1 Odstoupení od smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce

Ustanovení § 679 odst. 1 obč. zák. přiznává nájemci právo odstoupit od smlouvy, 

jestliže:

- pronajatá věc byla předána ve stavu nezpůsobilém ke smluvenému nebo 

obvyklému užívání,

- pronajatá věc se stala později, tedy někdy po předání pronajaté věci, 

nezpůsobilou ke smluvenému nebo obvyklému užívání, a to aniž by nájemce 

porušil některou ze svých povinností,

- se pronajatá věc stane neupotřebitelnou,

- bude nájemci odňata taková část věcí, že by takovým odejmutím došlo ke 

zmaření účelu smlouvy.

Podle ustanovení § 687 odst. 1 obč. zák. má pronajímatel povinnost předat nájemci 

byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání, pokud nebylo mezi stranami v nájemní 

smlouvě dohodnuto jinak.116 Neučiní-li tak, má nájemce právo od smlouvy odstoupit. 

Pokud se byt dostane do stavu nezpůsobilého k plnění účelu nájemní smlouvy, může 

nájemce od nájemní smlouvy odstoupit, za předpokladu, že tento stav sám nezapříčinil. 

Odstoupit od smlouvy může nájemce také v případech, kdy místnosti, které byly 

pronajaty k obývání, jsou zdraví závadné. Ustanovení § 679 odst. 2 obč. zák. výslovně 

stanoví, že právo nájemce odstoupit od smlouvy mu náleží i v případech, kdy o tom, že 

místnosti jsou zdraví závadné,117 v době uzavření nájemní smlouvy věděl. Dále je tímto 

                                               
115 Srov. ustanovení § 686 odst. 1 obč. zák.
116 Srov. ustanovení § 687 odst. 2 obč. zák.
117 K tomu blíže Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1935,  uvádějí: „Místnosti jsou zdravotně závadné, 
jestliže nesplňují právními předpisy stanovené požadavky z hlediska ochrany zdraví… Místnosti mohou 



76

ustanovením výslovně vyloučena možnost vzdát se práva odstoupit od smlouvy předem. 

V případech podle ustanovení § 679 odst. 1 obč. zák. pokud nájemce v době uzavření 

nájemní smlouvy věděl, že byt je ve stavu nezpůsobilém k užívání, právo na odstoupení 

od smlouvy mu nenáleží.

5.6.2 Odstoupení od smlouvy o nájmu bytu ze strany pronajímatele

Odstoupit od smlouvy o nájmu bytu může i pronajímatel podle ustanovení § 679 

odst. 3 (věta první) obč. zák. Pronajímatel může odstoupit od smlouvy o nájmu bytu, 

jestliže nájemce užívá pronajatou věc takovým způsobem, že pronajímateli vzniká 

škoda, nebo mu hrozí značná škoda, a to i přesto, že pronajímatel nájemce na jeho 

nežádoucí chování upozornil písemnou výstrahou.  Dá se říci, stejně jako v případech, 

kdy od smlouvy o nájmu bytu má možnost odstoupit nájemce, že jde o způsob ukončení 

nájemního vztahu, jemuž odpovídá závadné chování jedné strany, které je na takové 

úrovni, že aplikace výpovědního důvodu a s výpovědí spojený běh výpovědní lhůty by 

nebyly s ohledem na situaci dostačující. Z tohoto důvodu je v tomto případě 

pronajímateli ponechána možnost jednostranně od uzavřené nájemní smlouvy odstoupit 

a nájem bytu tak zrušit. 

Podmínkou možného odstoupení od smlouvy je výstraha, kterou pronajímatel 

musí adresovat osobě nájemce a povinně je pro ni stanovena písemná forma. Ve 

výstraze je třeba uvést, v čem pronajímatel spatřuje nájemcovo (případně jiných osob) 

nežádoucí chování, a skutkově ho popsat, přičemž nesmí chybět upozornění na možné 

odstoupení od smlouvy, nedojde-li k nápravě. Tato výstraha musí předcházet 

samotnému odstoupení od smlouvy. Ustanovení § 679 odst. 3 (věta první) obč. zák. 

jasně říká, že užívá-li nájemce pronajatou věc takovým způsobem, že pronajímateli 

vzniká škoda anebo mu hrozí značná škoda, samozřejmě při splnění podmínky týkající 

se výstrahy, potom má pronajímatel právo kdykoliv od smlouvy odstoupit.

                                                                                                                                         
být zdravotně závadné, jestliže zdržování v nich působí újmu na zdraví, přestože jsou splněny všechny 
podmínky stanovené v těchto předpisech, např. protože nestanoví ještě limity pro určité látky.“
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Jak je uvedeno výše, další podmínkou pro odstoupení od smlouvy je, že 

pronajímateli musí vznikat škoda, nebo mu alespoň hrozí vznik značné škody. To 

znamená, že škoda či hrozící značná škoda nemusí nutně vznikat přímo na předmětu 

nájmu, ale bude se jednat o škodu vzniklou pronajímateli (případně hrozící značnou 

škodu).

To samé, co bylo uvedeno se všemi podmínkami, platí i v případě trpí-li nájemce 

takové užívání pronajaté věci jinou osobou. Jiná situace by ovšem nastala, pokud by se 

nájemce proti užívání věci jinou osobou, při kterém dochází na straně pronajímatele ke 

vzniku škody, nebo hrozí vznik značné škody, ohradil či jakýmkoli jiným možným 

způsobem bránil takovému užívání pronajaté věci. Při takovém jednání nájemce by 

pronajímatel podle ustanovení § 679 odst. 3 (věta první) obč. zák. od nájemní smlouvy 

odstoupit nemohl a nezbylo by mu nic jiného než se domáhat náhrady škody podle 

příslušného ustanovení zákona.118

                                               
118 Ustanovení § 683 obč. zák.
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6. Zánik společného nájmu bytu

6.1 Zánik společného nájmu bytu obecně

K zániku společného nájmu bytu dochází zejména na základě obecných důvodů, 

stejně jako je tomu u nájmu bytu, kde na straně nájemce stojí pouze jeden subjekt (viz

kapitola 5).

Ukončení nájemního vztahu společných nájemců dohodou je možné za stejných 

podmínek, jak bylo popsáno v podkapitole 5.1. Vzhledem ke specifikům společného 

nájmu bytu je nutné uvést, že pokud má dojít k zániku společného nájmu bytu, pak je 

třeba, aby dohodu s pronajímatelem o skončení nájmu bytu uzavřeli všichni společní 

nájemci. Pokud by se tak nestalo, jednalo by se o relativně neplatný právní úkon.119 Za 

těchto podmínek dohoda od počátku existuje a je platná, ovšem za předpokladu, že se 

společný nájemce (oprávněný subjekt), který je relativní neplatností dotčen, této 

neplatnosti nedovolá, při dodržení podmínek vymezených ustanovením § 40a obč. zák.

Jestliže by pronajímatel měl zájem na ukončení nájmu bytu pouze s jedním ze 

společných nájemců, pak dohoda o ukončení nájmu bude uzavírána jen s tímto 

nájemcem. Přivolení ostatních společných nájemců se v tomto případě nevyžaduje.

V případě nájmu sjednaného na dobu určitou společný nájem bytu zaniká 

uplynutím doby, na niž byl sjednán (viz podkapitola 5.2).

Není vyloučeno, aby se společní nájemci stali vlastníky (respektive 

spoluvlastníky) bytu, který mají v nájmu. 120 I v tomto případě dojde k zániku 

společného nájmu bytu a byt bude nadále užíván na základě vlastnického práva (viz 

podkapitola 5.3).

Dojde-li ke zničení bytu, jenž je ve společném nájmu, nastávají stejné právní 

následky jako u nájmu prostého a dochází tak k zániku společného nájmu (viz 

podkapitola 5.4).

                                               
119 Ustanovení § 40a obč. zák.
120 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 1. 2006, sp. zn. 26 Cdo 813/2005
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Výpověď pronajímatele se v případě společného nájmu bytu uplatní na základě 

stejných výpovědních důvodů, jako u nájmu bytu svědčícího jedné osobě (viz

podkapitola 5.5.2). Určité výpovědní důvody musí být uplatněny vůči všem společným 

nájemcům, protože pokud by byly uplatněny jen vůči jednomu ze společných nájemců, 

potom by výpověď pozbývala svého smyslu. Bude se například jednat o výpověď podle 

ustanovení § 711a odst. 1 písm. c) obč. zák. Jestliže se výpovědní důvod týká všech 

společných nájemců, musí výpověď pronajímatele směřovat vůči všem společným 

nájemcům, kteří budou účastníky v řízení před soudem o přivolení k výpovědi z nájmu. 

Pokud se bude výpovědní důvod týkat pouze jednoho ze společných nájemců, potom 

výpověď pronajímatele bude směřovat jen vůči tomuto společnému nájemci.

Společný nájem bytu zaniká také v případě, kdy jeden ze společných nájemců 

zemře. Ustanovení § 707 odst. 3 obč. zák. upravuje tuto situaci tak, že za těchto 

okolností dojde k přechodu práva, jež svědčilo společnému nájemci, který zemřel, na 

ostatní společné nájemce. Tímto může dojít k redukci počtu společných nájemců, ale 

také ke vzniku práva nájmu bytu, jež svědčí pouze jednomu nájemci. Smrt jednoho ze 

společných nájemců může mít za následek vznik společného nájmu bytu manžely, a to 

za předpokladu, že po smrti společného nájemce zůstanou společnými nájemci pouze 

manželé a nikdo jiný. Stejně tak vznikne společný nájem bytu manžely, jestliže po smrti 

společného nájemce právo přešlo na jediného zbylého společného nájemce, který je 

v manželském svazku. Stejné právní následky jako smrt jednoho ze společných nájemců 

má i trvalé opuštění společné domácnosti společným nájemcem.

Mezi společnými nájemci může dojít k neshodám na takové úrovni, nebo může 

nastat natolik závažná situace nezávisle na vůli společných nájemců, že společný nájem 

bytu nadále není možný. Ustanovení § 702 odst. 2 obč. zák. k danému problému uvádí: 

„Soud může v případech zvláštního zřetele hodných na návrh společného nájemce zrušit 

právo společného nájmu bytu, vznikne-li jím nezaviněný stav, který brání společnému 

užívání bytu společnými nájemci. Zároveň určí, který ze společných nájemců nebo kteří 

z nich budou byt dále užívat.“ Citované ustanovení zakládá právo společných nájemců 

bytu obrátit se na soud s požadavkem na zrušení společného nájmu bytu. Aktivní 

legitimaci k podání návrhu na zrušení společného nájmu bytu mají pouze ti společní 

nájemci, kteří situaci, za níž není možné pokračovat ve společném užívání bytu, 
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nezavinili. K podání návrhu na zrušení práva společného nájmu bytu je oprávněn 

společný nájemce, nikoliv pronajímatel, ten není účastníkem řízení, byť se jedná o 

změnu nájemního vztahu. K tomu, aby soud mohl rozhodnout tímto způsobem je 

zapotřebí, aby situace mezi společnými nájemci splňovala určité předpoklady uvedené 

ve výše citovaném ustanovení. První podmínkou je, že se musí jednat o případ 

zvláštního zřetele hodný. Zda se o takový případ jedná, či nikoliv, je na posouzení 

soudu, který musí důkladně zvážit veškeré okolnosti každého jednotlivého případu. 

Dalším předpokladem rozhodnutí soudu, jímž dojde ke zrušení společného nájmu bytu,

je stav, který brání společnému užívání bytu společnými nájemci. Půjde o stav, jenž

vylučuje další možné spolužití společných nájemců v bytě, který je předmětem 

společného nájmu. Tuto podmínku nelze chápat absolutně, ale například běžné neshody 

mezi společnými nájemci jsou klasifikovány jako nedostačující. Tím, že dojde ke 

zrušení společného nájmu bytu společných nájemců, vyvstává potřeba vyřešit, kdo bude 

byt nadále užívat. Může nastat situace, kdy soud určí, že byt bude nadále užívat jen 

jeden ze společných nájemců, potom půjde o klasický nájemní vztah s pronajímatelem 

na jedné straně a nájemcem na straně druhé, anebo soud zachová společný nájem a určí, 

že byt bude užíván nadále jen některými ze společných nájemců. Jedná se o rozhodnutí 

konstitutivní. Soud při svém rozhodování, koho určí jako nájemce, který bude byt 

nadále užívat, bere v potaz řadu hledisek.121 Soud v tomto ohledu není vázán návrhem, 

jenž mu byl předložen. Jestliže v důsledku rozhodnutí soudu došlo k zániku práva 

nájmu společných nájemců, pak mu přísluší jedna bytová náhrada dohromady, kterou 

mají povinnost zajistit osoby, jež byly v rozhodnutí soudu určeny jako nájemci bytu.122

K doplnění uvedeného výkladu je dobré zmínit situaci, kdy rozhodnutím soudu 

podle ustanovení § 702 odst. 2 obč. zák. může dojít ke vzniku společného nájmu bytu 

manžely.123 Stane se tak v případě, jestliže soud svým rozhodnutím podle ustanovení    

§ 702 odst. 2 obč. zák. zruší společný nájem bytu a jako jediné společné nájemce, kteří 

budou byt nadále užívat, určí manžele. Z logiky věci by společný nájem bytu manžely 

                                               
121 Zejména půjde o zájmy nezletilých dětí, jak se dotyčná osoba zasadila o vznik stavu, za kterého není 
možné ve společném nájmu bytu pokračovat, jakým způsobem se podílela na získání bytu, hodnocena 
bude i péče o byt a zcela jistě bude moci soud přihlédnout k faktorům, jako jsou drogová závislost, 
alkoholismus – konfliktní jednání s tím související, domácí násilí.
122 Ohledně bytové náhrady se postupuje podle ustanovení § 712 odst. 3 obč. zák. analogicky. Jestliže 
právo nájmu zaniklo více společným nájemcům, pak těmto osobám náleží jedna bytová náhrada společně 
a povinnost ji zajistit mají ti, kdo byli určeni jako nájemci bytu (§ 712 odst. 6 obč. zák).
123 Podle ustanovení § 703 odst. 1 obč. zák.



81

měl vzniknout i v případě, kdy soud při zrušení společného nájmu bytu určí jako 

jediného nájemce osobu ve svazku manželském. Tím se naplní podmínky v ustanovení 

§ 703 odst. 1 obč. zák.,  neboť ten stanoví: „Jestliže se za trvání manželství manželé 

nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely.“

6.2 Zánik společného nájmu bytu manžely

Právo společného nájmu bytu manžely může zaniknout v souvislosti se zánikem 

manželství, ale stejně tak je možné jej ukončit během trvání manželství.

6.2.1 Zánik práva společného nájmu bytu manžely za trvání manželství

Společný nájem bytu manžely může zaniknout na základě stejných právních 

skutečností jako nájem bytu, kde na straně nájemce stojí pouze jedna osoba. Společný 

nájem bytu manžely je právní vztah svou povahou nedílný, a proto má-li dojít k zániku 

práva společného nájmu bytu manžely na základě dohody, musí být dohoda                   

s pronajímatelem uzavřena oběma manžely, případně jedním manželem se souhlasem 

druhého. Jinak platí, co bylo k dohodě o ukončení nájmu uvedeno obecně v podkapitole

5.1. Stejně tak společný nájem bytu manžely může zaniknout uplynutím doby, na niž 

byl sjednán, nebo výpovědí. Jestliže výpověď bude dána ze strany manželů, platí 

ustanovení § 701 odst. 1 obč. zák. a je třeba, aby byla podepsána oběma manžely. 

Pokud bude výpovědí ukončen nájemní vztah ze strany pronajímatele, musí být 

směřována a doručena oběma manželům.124

                                               
124 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12. 2001, sp. zn. 26 Cdo 2357/99,  in Švestka, J., 
Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2009, s. 2046: „Výpověď pronajímatele z nájmu bytu jako jednostranný adresovaný 
hmotněprávní úkon, je účinná doručením nájemci bytu, tj. okamžikem, kdy se dostane do sféry jeho 
dispozice. Výpověď z nájmu bytu danou a adresovanou oběma manželům – společným nájemcům bytu lze 
mít za řádně doručenou i v případě, převezme-li listinu pouze jeden z nich a druhého z manželů s jejím 
obsahem seznámí.“ 



82

Existuje možnost, že právo společného nájmu bytu manžely zanikne pouze 

jednomu z manželů. Tato situace může nastat v případě, kdy jeden z manželů trvale 

opustí společnou domácnost. Následkem trvalého opuštění společné domácnosti 

jednoho z manželů je přechod nájmu na manžela druhého, který se stane výlučným 

nájemcem. Ustanovení § 708 obč. zák. výslovně odkazuje na postup podle ustanovení   

§ 707 odst. 1 obč. zák. Účinky této právní skutečnosti nastávají ze zákona a uzavíraní 

nové nájemní smlouvy s pronajímatelem není třeba.

6.2.2 Zánik společného nájmu bytu manžely dojde-li k zániku manželství

Rozvod

Dojde-li k zániku manželství rozvodem, nemá tato skutečnost žádný vliv na 

společný nájem bytu manžely. Právo společného nájmu bytu rozvedeným manželům 

stále svědčí, dokud si právní poměry ohledně svého společného nájmu neupraví 

dohodou nebo se neobrátí na soud, aby v dané věci rozhodl. Pro zrušení společného 

nájmu bytu manžely není stanovena žádná lhůta.

Dohoda o zrušení společného nájmu bytu manžely musí splňovat obecné 

náležitosti, které jsou požadovány ustanovením § 34 a následujícími obč. zák. pro každý 

právní úkon. Dohoda je považována za konečné řešení společného nájmu bytu manžely. 

Z hlediska obsahu by v dohodě měla být vyjádřena vůle rozvedených manželů ukončit 

společný nájem bytu, určení, který z manželů zůstane výlučným nájemcem bytu a který 

z nich byt vyklidí včetně řešení bytové náhrady. 125 Jde-li o formu dohody, je 

judikaturou dovozováno, že dohoda může být uzavřena v písemné i ústní formě, nebo 

dokonce konkludentně. Právní odborníci ovšem poukazují na to, že se jedná o změnu 

                                               
125 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2002, sp. zn. 26 Cdo 485/2000, in Švestka, 
J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2071: „Dohoda rozvedených manželů o zrušení práva společného nájmu bytu 
manžely musí řešit vedle zániku tohoto práva, určení dalšího výlučného nájemce bytu i vyklizení druhého 
z manželů včetně případného zajištění náhradního bytu. Byla-li takováto dohoda uzavřena, lze se u soudu 
domáhat splnění povinnosti k vyklizení toho z rozvedených manželů, který se nestal výlučným nájemcem 
bytu a je povinen byt vyklidit. Je-li povinnost k vyklizení vázána na zajištění bytové náhrady, je pro 
posouzení důvodnosti vyklizovací žaloby právně významné, zda byla tato bytová náhrada zajištěna;
okolnost, že toto zajištění netrvá i v době, kdy soud rozhoduje ve věci, nemůže být bez dalšího důvodem 
pro zamítnutí žaloby.“ 



83

smlouvy, a pokud je smlouva uzavřena v písemné formě, potom změna této smlouvy

musí mít opět písemnou formu. 126 Nadto upozorňují, že rozhodná judikatura byla 

přijímána v době, kdy byla platná odchylná právní úprava.127

Pokud se manželé nedohodnou, rozhodne na návrh jednoho z rozvedených 

manželů soud v souladu s ustanovením § 705 odst. 1 obč. zák. Soud svým rozhodnutím 

společný nájem bytu manžely zruší a zároveň určí, který z manželů bude byt nadále 

užívat jako nájemce. 128 Při rozhodování o tom, kdo zůstane jako nájemce byt dále 

užívat, vezme soud na zřetel zejména zájmy nezletilých dětí a stanovisko 

pronajímatele.129 Je na uvážení soudu, jaké okolnosti daného případu bude považovat za 

podstatné a vezme je v potaz při svém rozhodování, ale vždy musí zvážit zájem 

nezletilých dětí a stanovisko pronajímatele. Stanovisko pronajímatele má chránit jeho 

zájmy, a proto mu vždy musí být dána soudem možnost vyjádřit se, který rozvedený 

manžel zůstane v bytě jako nájemce.130 Důležitými okolnostmi, jež by mohly mít vliv 

na rozhodnutí soudu, jsou například zdravotní poměry manželů, kdo se větším dílem 

podílel na rozvratu manželství nebo i to, kdo se více zasloužil o získání bytu. Ve výroku 

svého rozhodnutí soud rozhodne, kdo bude nájemcem, a druhému bývalému manželovi 

uloží povinnost byt vyklidit ve stanovené lhůtě poté, co mu bude zajištěna příslušná 

bytová náhrada.131

Smrt jednoho z manželů

V případě úmrtí jednoho z manželů, jeho právo společného nájmu bytu zaniká   

a jediným nájemcem bytu se stává pozůstalý manžel. Právo společného nájmu bytu 

manžely se smrtí nájemce přeměnilo na nájem bytu svědčící jedné osobě.

Jak bylo uvedeno výše, může nastat situace, kdy společný nájem bytu manžely 

bude trvat, i když manželé budou rozvedeni. Pokud by za těchto podmínek došlo 

k úmrtí jednoho z bývalých manželů a v uplynulém mezidobí by druhý z bývalých 

manželů uzavřel nové manželství, potom lze dovodit, že vznikne společný nájem bytu 

                                               
126 Viz ustanovení §40 odst.2 obč. zák.
127 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2067
128 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2001, sp. zn. 20 Cdo 878/99
129 Ustanovení § 705 odst. 3 obč. zák.
130 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 5. 2003, sp. zn. 26 Cdo 730/2001
131 Srov. ustanovení § 712 odst. 3 (věta druhá) obč. zák.
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manžely v souladu s ustanovením § 703 obč. zák., jelikož překážka spočívající v tom, 

že ke stejnému bytu nemůže vzniknout další společný nájem bytu manžely, tímto 

úmrtím pominula.
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7. Bytové náhrady

Ve své práci bych jen pro úplnost zmínila institut bytových náhrad a uvedla o 

nich základní informace. Ustanovení § 712 odst. 1 obč. zák. rozeznává pouze dvě formy 

možných bytových náhrad, jimiž jsou: náhradní byt a náhradní ubytování.

7.1 Náhradní byt

Pojem náhradní byt je vymezen v ustanovení § 712 odst. 1 (věta první) obč. zák., 

a to následovně: „Náhradním bytem je byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje 

lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti.“ Dále toto ustanovení 

používá termín přiměřený náhradní byt a přístřeší. To, zda má být nájemci poskytnut 

přiměřený náhradní byt, či přístřeší, se řídí podle toho, na základě jakého výpovědního 

důvodu pronajímatel dal nájemci výpověď.

Pokud nájemní vztah skončí na základě výpovědi pronajímatele z výpovědních 

důvodů podle ustanovení § 711a odst. 1 písm. a), b), c) a d) obč. zák. má nájemce právo 

na přiměřený náhradní byt. Za přiměřený náhradní byt se považuje byt, který je 

rovnocenný bytu, jejž má nájemce povinnost vyklidit. Půjde zejména o byt, který se 

bude nacházet ve stejné obci. Při tomto požadavku se hodnotí například i sociální 

vybavenost prostředí, v němž se byt nachází, dopravní dostupnost a jiné podstatné 

skutečnosti, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit dosavadní život nájemce. 

Přiměřený náhradní byt je bytem o přibližně stejné rozloze jako byt, z něhož dostal 

nájemce výpověď. Hlediskem přiměřenosti náhradního bytu je i počet místností v bytě,

vybavení bytu, ale někdy soudy při svém rozhodování přihlížejí také k výši nájemného.  

Pokud jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, může soud rozhodnout na návrh 

pronajímatele, že nájemce má právo na náhradní byt, ovšem podlahová plocha tohoto 

bytu bude menší než bytu, který má nájemce povinnost vyklidit.132

                                               
132 Viz ustanovení § 712 odst. 2  (věta třetí) obč. zák.
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Pokud dojde k ukončení nájmu bytu na základě výpovědi pronajímatele 

z výpovědního  důvodu podle ustanovení § 711a odst. 1 písm. b) obč. zák. a nájemce 

přestal bez vážných důvodů133 pro pronajímatele práci vykonávat, pak postačí, aby bylo 

nájemci při vyklizení bytu poskytnuto pouze přístřeší. Dále ale ustanovení § 712 odst. 2 

obč. zák. pokračuje: „Soud může na návrh pronajímatele rozhodnout, že z důvodů

zvláštního zřetele hodných má nájemce právo na náhradní byt o menší podlahové ploše, 

nižší kvalitě a méně vybavený, popřípadě i mimo obec, než je vyklizovaný byt, nebo 

právo na náhradní ubytování.“ Tato část citovaného ustanovení umožňuje, aby nájemci 

byla poskytnuta vyšší forma bytové náhrady, než nájemci přiznává sám zákon, a to 

v případech, kdy nájemce přestane vykonávat práci pro pronajímatele bez vážných 

důvodů a tím sám zaviní, že mu byl pronajímatelem nájem vypovězen. Soud svým 

rozhodnutím může přiznat nájemci vyšší formu bytové náhrady, ale paradoxně pouze na 

návrh pronajímatele, což je v praxi jen stěží představitelné, a pravděpodobně pokud se 

tak stane, půjde o ojedinělé případy. 

Přístřeší

Přístřeší je v ustanovení § 712 odst. 5 obč. zák. definováno takto: „Přístřeším se 

rozumí provizorium do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor 

k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby.“  

Základním znakem přístřeší je jeho dočasnost. I když se jedná pouze o dočasné řešení 

situace, musí přístřeší splňovat zejména požadavek zajištění lidsky důstojného bydlení. 

Na přístřeší je judikaturou kladena řada dalších požadavků, jako je například celoroční 

obyvatelnost přístřeší, přístup k sociálnímu zařízení, zdravotní nezávadnost. Naproti 

tomu nevadí, pokud se přístřeší nachází v jiné obci, než je byt, který má nájemce 

vyklidit. 

V ustanovení § 712 odst. 5 obč. zák. je upravena povinnost poskytnout přístřeší 

a také možnost domáhat se za stanovených podmínek vyšší formy bytové náhrady. 

Pokud dojde k ukončení nájemního vztahu výpovědí pronajímatele podle ustanovení § 

711 odst. 2 písm. a), b), c) a d) obč. zák., postačí, když bude nájemci poskytnuto pouze 

přístřeší při vyklizení bytu. Situace bude jiná, pokud půjde o rodinu s nezletilými dětmi 

a dojde k ukončení nájemního vztahu výpovědí pronajímatele podle ustanovení § 711 

                                               
133 Viz ustanovení § 710 odst. 6 obč. zák.
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odst. 1 písm. c) a d) obč. zák. V takovém případě se může nájemce obrátit na soud, aby 

rozhodl, že nájemce má právo na náhradní ubytování, popřípadě náhradní byt. Pro to, 

aby takovou bytovou náhradu soud nájemci přiznal, musí existovat důvody zvláštního 

zřetele hodné. Pokud soud návrhu nájemce vyhoví a přizná nájemci vyšší formu bytové 

náhrady, pak je přípustné, aby se bytová náhrada nacházela mimo obec, než je byt, který 

má nájemce povinnost vyklidit.134 Vzhledem k opomenutí novelizace tohoto ustanovení 

je jeho aplikace problematická.

7.2 Náhradní ubytování

Definici náhradního ubytování nalezneme v ustanovení § 712 odst. 4 obč. zák.: 

„Náhradním ubytováním se rozumí byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně 

nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce.“ Stejně jako 

v předchozích případech jsou i na institut náhradního ubytování kladeny požadavky, 

aby bylo respektováno právo nájemce na zachování jeho lidské důstojnosti.

Náhradní ubytování může soud přiznat také nájemci, jemuž byla pronajímatelem 

dána výpověď z nájmu, a to z důvodu podle ustanovení § 711a odst. 1 písm. b) obč. 

zák., a nájemce přestal pro pronajímatele bez vážných důvodů vykonávat práci. Soud 

bude o přidělení této formy bytové náhrady rozhodovat na návrh pronajímatele (viz 

výše). 

Stejně i v případě, kdy je nájem ukončen výpovědí pronajímatele na základě 

ustanovení § 711 odst. 1 písm. c) a d) obč. zák. a jedná se o rodinu s nezletilými dětmi,  

může soud na základě návrhu nájemce přiznat místo přístřeší náhradní ubytování,    

jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné.

                                               
134Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2146 : „Uvedené ustanovení je reliktem předchozí právní úpravy. 
Zákonodárce při přijímání zákona č.107/2006 Sb. zapomněl tuto část § 712 odst. 5 novelizovat 
v souvislosti se změnou úpravy výpovědních důvodů. To je zřejmé z předchozího znění zákona, jakož i ze 
skutečnosti, že v § 711 odst. 1 nyní žádné výpovědní důvody upraveny nejsou. Není přitom zjevné, zda 
zákonodárce měl v úmyslu tuto výjimku zachovat při současném zpřísnění úpravy výpovědí i do 
budoucna. I  z tohoto důvodu se proto nedomníváme, že by měl být tento legislativní nedostatek 
nahrazován soudním výkladem, tedy výkladem ve smyslu předchozí právní úpravy.“
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7.3 Bytové náhrady v případě ukončení společného nájmu bytu manžely

Otázku bytových náhrad pro případ zániku společného nájmu bytu manžely 

(družstevních i nedružstevních) upravuje ustanovení § 712 odst. 3 obč. zák. 

Pokud se budeme věnovat pouze problematice nedružstevních bytů, tak podle 

ustanovení § 705 odst. 1 obč. zák., jestliže nedojde mezi rozvedenými manžely 

k dohodě o nájmu bytu, soud svým rozhodnutím zruší právo společného nájmu bytu,     

a to na návrh jednoho z nich. Současně s tímto rozhodnutím soud rozhoduje i o tom, 

který z manželů má povinnost byt, jejž měli ve společném nájmu, vyklidit. Ustanovení 

§ 712 odst. 3 (věta druhá) obč. zák. řeší pro tento případ otázku bytové náhrady a 

stanoví, že rozvedený manžel, jenž má povinnost byt, který měl s druhým manželem ve 

společném nájmu, vyklidit, má právo na náhradní byt. Existují-li v daném případě 

důvody zvláštního zřetele hodné, soud na základě svého uvážení může rozhodnout, že 

rozvedený manžel má právo pouze na náhradní ubytování. Soud ve výroku svého 

rozhodnutí jednak zruší společný nájem bytu manžely, jednak určí, kdo bude nájemcem 

předmětného bytu, a vysloví povinnost vyklidit byt v závislosti na bytové náhradě. Jak 

bylo řečeno výše, rozvedený manžel, který je povinen byt vyklidit, má v případech 

podle ustanovení § 705 odst. 1 obč. zák. právo na náhradní byt. Existují ovšem situace, 

kdy lze toto pravidlo vyloučit a přiznat rozvedenému manželovi nižší formu bytové 

náhrady, a sice jen ve formě náhradního ubytování. Při svém rozhodování bere soud 

v potaz řadu okolností, jako jsou například zásluhy o získání společného nájmu bytu, 

chování manžela, jenž má povinnost byt vyklidit, na rozhodování soudu může mít vliv 

také zdravotní stav nebo sociální poměry.135

Může nastat situace, že bytová náhrada bude rozvedenému manželovi, který má 

povinnost byt vyklidit, odepřena zcela, a to s odvoláním na rozpor s dobrými mravy 

(ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák.). Soudní praxe dovozuje, že výjimečně je možné 

                                               
135 Blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1260/97, týkající se zájmu 
nezletilých dětí na zajištění klidného výchovného prostředí, dále rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne  
9. 8. 1999 sp. zn. 26 Cdo 1185/99, týkající se chování vyklizovaného manžela, jež je v rozporu s dobrými 
mravy, srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 6. 2002, sp. zn. 26 Cdo 750/2001, označující za 
právně významné z hlediska rozhodování o bytových náhradách zdravotní a sociální poměry rozvedeného 
manžela.  
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odepřít bytovou náhradu, jestliže tento rozvedený manžel má možnost uspokojit svou 

bytovou potřebu například na základě právního titulu vlastnického práva.136

Obecně platí, jestliže má nájemce právo na bytovou náhradu, není povinen se 

z bytu vystěhovat a vyklidit jej dříve, než pro něj bude zajištěna odpovídající bytová 

náhrada. 137 Zajištění bytové náhrady je povinností různých subjektů, v závislosti na 

dané situaci. Pokud se bude jednat o výpověď z nájmu ze strany pronajímatele, povinen 

k zajištění bytové náhrady je pronajímatel. Jestliže se bude jednat o společný nájem 

bytu manžely, který bude zrušen, má povinnost bytovou náhradu zajistit nájemce, tedy 

rozvedený manžel, jenž zůstal po zrušení společného nájmu bytu manžely nájemcem,    

a to i v případě podle ustanovení § 702 odst. 2 obč. zák. Po zajištění bytové náhrady 

musí ten, kdo má povinnost byt vyklidit, tuto povinnost splnit. Mezi skončením 

nájemního vztahu k bytu a dnem, kdy má uplynout lhůta k vyklizení bytu, mají 

pronajímatel a ten, komu nájemní vztah k bytu skončil, práva a povinnosti odpovídající 

ustanovením § 687 - 699 obč. zák. a přiměřeně § 700 - 702 odst. 1 obč. zák.138 Pokud by 

povinnost vyklidit byt nebyla splněna dobrovolně, může se oprávněný domoci svého 

práva podáním návrhu na výkon rozhodnutí nebo návrhu na exekuci. Je na oprávněném, 

aby v řízení prokázal splnění své povinnosti, tedy zajištění příslušné bytové náhrady,

popřípadě přístřeší. Splní-li ovšem bývalý nájemce svou povinnost vyklidit byt dříve,

než mu je zajištěna příslušná bytová náhrada, nemůže se již znovu domáhat ani 

navrácení lhůty, ani možnosti byt znovu užívat, než pronajímatel (popřípadě jiná 

povinná osoba) zajistí bytovou náhradu.

Pokud je nájem bytu ukončen ve vztahu ke společným nájemcům a mají-li nárok 

na bytovou náhradu, pak jim bude zajištěna jedna bytová náhrada dohromady.

                                               
136 Blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 3. 2004, sp. zn. 26 Cdo 1171/2003, srov. rozsudek 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 4. 2003, sp. zn. 298/2002
137 Ustanovení § 712 odst. 6 obč. zák.
138 Ustanovení § 712a obč. zák.
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8. Novela občanského zákoníku

Tato diplomová práce je zpracována v době, kdy ještě nenabyl účinnosti zákon 

č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky 

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

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Považuji za nezbytné uvést základní informace k dané novele vzhledem k tomu, 

že zásadním způsobem ovlivní právní úpravu nájmu bytu.

Jedná se o dílčí novelu obč. zák., navazující na změny obč. zák. již provedené,  

jejichž cílem bylo postupně narovnávat vztahy nájemců a pronajímatelů tak, aby došlo 

ke snížení ochrany nájemce, jež byla chápána jako nepřiměřeně široká, a zároveň k 

posílení postavení pronajímatele.

Tato novela má být koncipována tak, aby zamýšlená nová úprava soukromého 

práva na ni mohla plynule navázat a při případném oddálení přijetí nového kodexu byla 

schopna co nejlépe obstát i z dlouhodobého hlediska.139

Cílem této nové právní úpravy má být posilování pozice pronajímatele a to 

zejména rozšiřováním smluvní volnosti, pokud jde o možnost disponovat se svým 

nemovitým majetkem. Jestliže ovšem máme hovořit o narovnávání vztahů mezi 

pronajímatelem a nájemcem, je třeba stále respektovat určitou míru ochrany nájemce, 

jejíž zachování je nezbytné.

Důvodem přijetí této novely je určitá naléhavost přijetí této novely v souvislosti 

se skončením účinnosti zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného 

z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. I když v souvislosti s touto novelou můžeme hovořit o dalším dílčím kroku 

k vyrovnání doposud nerovného postavení nájemce a pronajímatele bytu, celkovou 

nápravu a změny v celkovém pojetí soukromoprávních vztahů lze očekávat až přijetím 

nového občanského kodexu.

                                               
139 Důvodová zpráva k zákonu č. 132/2011 Sb.
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Dále bych se zmínila o jednotlivých změnách v návaznosti na strukturu 

předchozího výkladu, které novela přinesla.   

Vznik nájmu bytu

Ustanovení upravující vznik nájmu bytu nejsou dotčena zásadními změnami. 

Formální i obsahové náležitosti nájemní smlouvy zůstávají v zásadě nezměněny. 

Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou, neurčitou i na dobu výkonu určité práce 

nájemce.

Novelou bude zrušena část druhá zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují 

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

a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v níž jsou upraveny 

služební byty, byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení. Pojem bytů 

zvláštního určení bude vymezen nově v ustanovení § 685 odst. 4 obč. zák. jako byty 

zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob a byty v domech zvláštního 

určení. Pojem služební byty již nebude jako institut nadále existovat. Dobu nájmu je 

možné vymezit jako dobu výkonu určité práce pro pronajímatele.

Obsah právního vztahu nájmu bytu

V ustanovení § 686a obč. zák. je upraven institut „kauce“. Některá ustanovení

o kauci mají být vzhledem ke vzniku zbytečných rozporů mezi smluvními stranami, zda 

je možné se od právní úpravy smluvními ujednáními odchýlit, či nikoliv, upravena 

jednoznačně jako dispozitivní, a to zejména v případě dohody o čerpání složených 

prostředků (ustanovení § 686a odst. 3, 4 obč. zák.).

Dále v důsledku novelizace dojde ke zpřesnění a doplnění stávající úpravy 

ohledně dohody o předání bytu nezpůsobilého k řádnému užívání. Cílem je zejména 

předejít sporům, které se velmi často vyskytují v rámci úhrady nákladů nájemce na 

provedené úpravy předávaného bytu. Proto je zde předání bytu ve stavu nezpůsobilém 

k řádnému užívání podmíněno vymezením práv a povinností z toho plynoucích, a to 

zejména stanovení výše nebo způsobu úhrady nákladů na provedené opravy. Zdůraznění 

principu smluvní volnosti nalezneme v ustanovení § 687 odst. 3 obč. zák. ohledně 

hrazení drobných oprav a údržby bytu.



92

Cílem další změny bylo především odstranit nevhodnou konstrukci, kterou 

nalezneme v ustanovení § 688 obč. zák. Na základě tohoto ustanovení určitá práva 

plynoucí z nájmu bytu, jsou výslovně přiznána i osobám, jež s nájemcem žijí ve 

společné domácnosti. Tato práva a povinnosti osob, které s nájemcem v bytě žijí, jsou 

právy od nájemce odvozenými, a není proto třeba je v zákoně výslovně uvádět. 

Ustanovení § 689 odst. 1 obč. zák. bude z důvodu logického uspořádání nově včleněno

jako odstavec druhý do ustanovení § 688 obč. zák. s tím, že i v tomto případě platí, co 

bylo řečeno o osobách žijících s nájemcem v bytě v předešlém případě, a proto došlo 

k jejich vypuštění z textu zákona.

Zcela nově bude v ustanovení § 689 obč. zák. začleněno právo pronajímatele

požadovat, aby v bytě žil takový počet osob, který bude přiměřený velikosti bytu           

a nebude bránit tomu, aby všechny osoby  mohly byt řádně užívat a žít v hygienicky 

vyhovujících podmínkách. Dále si může pronajímatel vyhradit v nájemní smlouvě 

souhlas s přijetím dalších osob do bytu, což není možné uplatnit vůči osobám blízkým 

nebo v případech zvláštního zřetele hodných. V rámci ustanovení § 689 obč. zák. dojde 

k významné změně, pokud jde o oznamovací povinnost nájemce. Napříště bude 

nájemce povinen oznamovat nejenom změnu v počtu osob, ale jakoukoli změnu osob, 

které s nájemcem budou byt užívat, a to i když počet osob zůstane stejný. Půjde 

zejména o vymezení identity osob. Ustanovení bude obsahovat výčet skutečností

(jméno, příjmení, datum narození), jež nájemce musí pronajímateli písemně oznámit, 

jestliže lze mít za to, že tato změna potrvá déle než dva měsíce.  Do těchto skutečností 

se bude řadit i uzavření manželství nebo přechod nájmu. Nesplní-li svou povinnost 

nájemce do dvou měsíců ode dne, kdy změna nastala, potom se má za to, že jde o hrubé 

porušení povinnosti a může tak být založen výpovědní důvod bez přivolení soudu. 

Oznamovací povinnost se bude vztahovat i na případy dlouhodobé nepřítomnosti 

nájemce spojené s jeho složitou dosažitelností. V těchto případech bude nájemce 

povinen označit osobu, která v nezbytně nutných případech zajistí možnost vstupu do 

bytu.

Dále je třeba zmínit také otázku nájemného. Jestliže mezi smluvními stranami 

nedojde k dohodě ohledně nájemného, určí výši nájemného soud. Bude se jednat           

o takové nájemné, které je v daném čase a místě obvyklé. Soud bude takto rozhodovat   
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i v případech, kdy nájemné sice bylo dohodnuto, ale došlo k tak podstatné změně 

okolností, že vznikl hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi stran. Tato právní úprava 

je potřebná v souvislosti se skončením platnosti zákona č. 107/2006 Sb.,                        

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

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Výrazné posílení dispozičních práv pronajímatele nalezneme v úpravě přechodu 

nájmu. Jestliže dojde k úmrtí nájemce a byt není předmětem společného nájmu, nájem 

bytu přechází na vyjmenované osoby – najemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, 

zeť, snacha, dítě nebo vnuk ( nově ustanovení § 706 odst. 1 obč. zák.), které s nájemcem 

žily v den smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Jestliže by s nájemcem 

žila v bytě jiná osoba než v tomto ustanovení vyjmenovaná, potom je třeba, aby 

pronajímatel s jejím bydlením v bytě souhlasil a aby tento souhlas byl udělen v písemné 

formě. Zákonem je zároveň stanovena doba nájmu bytu po jeho přechodu, a to na dva 

roky, nebude-li dohodnuto jinak. Toto ustanovení se nepoužije v případech, kdy nájem 

bytu přejde na osobu starší 70 let nebo na osobu mladší 18 let. V případě osoby mladší 

18 let je stanoveno, že nájem skončí nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20

let, nedohodnou-li se s pronajímatelem jinak. Splňuje-li podmínky pro přechod nájmu 

bytu více osob, stávají se společnými nájemci, ale pokud je mezi těmito osobami dítě 

(popřípadě děti) nájemce, přechází práva a povinnosti z nájmu bytu na něj. Pokud 

osoba, jež splňuje podmínky pro přechod nájmu, nechce v nájmu dále pokračovat, má 

možnost do jednoho měsíce od smrti nájemce bytu přechod nájmu odmítnout, a to 

písemně.

Případy trvalého opuštění společné domácnosti se budou od účinnosti novely 

vztahovat pouze na ustanovení § 707 odst. 1 a 3 obč. zák. Pokud jeden z manželů 

případně společných nájemců trvale opustí společnou domácnost, přechází právo nájmu 

bytu na druhého manžela, případně zbylého společného nájemce. Nadále již nebude 

možný přechod nájmu bytu v případě trvalého opuštění společné domácnosti. Opět se 

jedná o právní úpravu posilující postavení pronajímatele, jelikož je třeba vycházet ze

skutečnosti, že rozhodnutí trvale opustit společnou domácnost je učiněno svobodně,      

a proto by nájemce měl nést následky i vůči osobám, s nimiž bydlí, a takové rozhodnutí 

by nemělo být na újmu pronajímateli.
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Nově je upravena i výměna bytu, ta bude možná jen se souhlasem pronajímatele 

a soud nebude mít nadále možnost projev vůle pronajímatele svým rozhodnutím 

nahradit.

Zánik nájmu bytu

Na základě novely dojde k rozšíření možnosti zániku nájmu bytu. Nájem bytu 

bude moci zaniknout vedle dohody mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemné 

výpovědi také způsobem uvedeným v této novele. Půjde o případy zániku nájmu bytů 

zvláštního určení.

Obecné důvody zániku nájmu bytu budou platné i nadále po účinnosti této 

novely.

Novela zasáhla do úpravy zániku nájmu bytu v případě, kdy nájem bytu byl 

sjednán na dobu výkonu práce nájemce. Nově je stanoveno, přestane-li nájemce 

vykonávat určité práce, na něž je vázán nájem bytu, z důvodů nájemcova věku, 

zdravotního stavu nebo jiného vážného důvodu, skončí nájem bytu uplynutím dvou let 

ode dne, kdy nájemce přestal určité práce vykonávat. Naproti tomu situace, kdy 

nájemce přestane takové práce vykonávat, aniž by k tomu měl vážný důvod, zůstává 

beze změn.

Právní úprava výpovědních důvodů, na jejichž základě může pronajímatel 

ukončit nájem bytu, zůstává v zásadě bez větších změn. Novela se dotkla pouze 

ustanovení § 711 odst. 2 písm. e) obč. zák., do kterého byla vložena sociální klauzule, 

která má chránit osoby starší 70 let.

Z výčtu výpovědních důvodů, na jejichž základě může pronajímatel dát nájemci 

výpověď pouze s přivolením soudu, je novelou vypuštěn výpovědní důvod podle 

ustanovení § 711 odst. 1 písm. b) obč. zák. Tato změna je v souladu s novým pojetím 

služebního bytu. Služební byty, jako institut již nebudou nadále existovat a nadále bude 

možné, jak bylo uvedeno výše, vymezit dobu nájmu výkonem určité práce pro 

pronajímatele. 

V rámci rozhodování soudu o přivolení k výpovědi bude mít soud pravomoc ve 

svém rozhodnutí stanovit délku výpovědní lhůty a současně rozhodne o povinnosti byt 
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vyklidit. V daném případě jde o výhodu pronajímatele, který bude mít na základě 

takového rozhodnutí právní titul k vyklizení bytu a nebude se již muset obracet na soud 

s žalobou na vyklizení bytu, což v praxi znamenalo značné průtahy ve faktickém 

ukončení užívání předmětného bytu. Novelou je upraven je i počátek běhu výpovědní 

lhůty, a ta začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci 

rozhodnutí soudu.

Vzhledem k novému pojetí bytu zvláštního určení došlo k vypuštění 

výpovědního důvodu podle ustanovení § 711a odst. 4 obč. zák.

Bytové náhrady

Novela nově definuje pojem přístřeší jako dočasné ubytování do doby, než si 

nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a 

ostatních věcí domácí a osobní potřeby. Od účinnosti novely bude také vymezena doba, 

na kterou má být přístřeší poskytnuto (šest měsíců). Jestliže bude nájemní vztah 

ukončen na základě výpovědi podle ustanovení § 711 obč. zák., pak postačí poskytnout 

nájemci pouze přístřeší. Nejvyšší soud ČR ve svých judikátech chápe přístřeší jako 

bytovou náhradu svého druhu a novela s tímto konstantně zastávaným názorem zcela 

koresponduje. Současně došlo také k redukci moderačního práva soudu v případě 

výpovědi, k níž není třeba přivolení soudu. Soud napříště nebude moci rozhodnout 

v těchto případech o vyšší formě bytové náhrady. Bylo by tedy proti logice věci, 

vzhledem výpovědi, která pramení z nájemcova nesolidního chování, přiznávat vyšší 

formu bytové náhrady a působit tak pronajímateli újmu.

Bytová náhrada je upravena ve vztahu k bytům zvláštního určení. Nově 

v ustanovení § 713 obč. zák. bude stanoveno, jestliže po smrti či rozvodu nájemce 

užívají byt zvláštního určení manžel, bývalý manžel nebo osoby splňující podmínky pro 

přechod nájmu bytu. Dokud jim není zajištěna přiměřená bytová náhrada, nemají 

povinnost se odstěhovat.

Byl-li nájem bytu sjednán na dobu výkonu určité práce, má osoba blízká po 

smrti nájemce právo v něm bydlet. Jestliže ji pronajímatel vyzve, aby byt vyklidila, 

musí tak učinit ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení této výzvy. Tato osoba nemá 

povinnost se vystěhovat dříve, než jí bude zajištěna přiměřená bytová náhrada, pokud 
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ke smrti nájemce došlo v souvislosti s výkonem takové práce. Povinnost zajistit bytovou 

náhradu zanikne po uplynutí dvou let od smrti nájemce nebo rozvodu jeho manželství. 

V takovém případě mají osoby, které byt užívají, povinnost jej vyklidit. To ovšem 

neplatí pro osoby, jež jsou zdravotně postižené nebo dovršily 70 let věku.

Tato novela je jistě pozitivním krokem k posílení pozice pronajímatele, který byl 

mnohdy vystaven složitým situacím, které vyplývaly z neúměrné ochrany, která byla 

nájemcům doposud poskytována. Novela i nadále poskytuje ochranu určitým skupinám 

nájemců pomocí tzv. sociálních klauzulí, jež mají zamezit dopadu určitých tvrdostí 

zákona na takové nájemce.

Je třeba mít na paměti, že mezi hlavní principy práva soukromého je smluvní

svoboda stran, a proto právní úprava nájmu bytu by měla směřovat zejména k tomu, aby 

nájem bytu byl vztah založený dohodou dvou rovnoprávných stran, které si samy

vymezí podmínky vzniku, trvání i skončení nájmu bytu.

Novela nabude účinnosti 1. 11. 2011.
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Závěr

V rámci přípravy i samotného vypracování diplomové práce, kdy jsem se

podrobněji seznámila s problematikou nájmu bytu zejména díky studiu judikatury         

a odborné literatury, musím konstatovat, že se jedná o oblast soukromého práva, která 

zásadním způsobem ovlivňuje životy nás všech, ač si to mnohdy neuvědomujeme.

Na trhu s nemovitostmi pozorujeme již delší dobu tendence k větší míře jeho 

uvolnění. I přes tyto snahy je třeba mít na paměti, že nájem bytu je nájmem chráněným. 

Podstatou chráněného nájmu je zvýšená ochrana, která je zákonem poskytována osobě 

nájemce a kompenzuje tak fakticky nerovné postavení mezi pronajímatelem                   

a nájemcem. Ač právní úpravu nájmu bytu řadíme do práva soukromého, kde je

základním principem zásada autonomie vůle účastníků práva, jejímž projevem je 

zejména autonomie smluvní nesoucí v sobě volnost uzavírání smluv, volbu 

spolukontrahenta či utváření obsahu smlouvy podle uvážení účastníků, je třeba 

v případě nájmu bytu tuto volnost omezit ve prospěch nájemce. A proto není-li možné

mezi pronajímatelem a nájemcem dospět k dohodě o zániku nájmu bytu, může 

pronajímatel nájemní smlouvu vypovědět pouze na základě výpovědních důvodů 

stanovených zákonem, k určitým výpovědním důvodům musí přistoupit ještě přivolení 

soudu a musí být zajištěna odpovídající bytová náhrada, pokud ji zákon nájemci 

přiznává. Byť je právní úprava nájmu bytu postavena na smluvním základě, ujednání 

stran nájemní smlouvy, která by stanovila jiný než zákonem stanovený způsob zániku 

nájmu bytu, by byla absolutně neplatná.

Mým záměrem v této práci nebylo zpracovat problematiku nájmu bytu 

vyčerpávajícím způsobem, ale snažila jsem se podat ucelený pohled na problematiku 

nájmu bytu s přihlédnutím k otázkám společného nájmu bytu. Společné nájemní vztahy 

tvoří systém vzájemně si korespondujících práv a povinností společných nájemců jak 

vůči sobě samým, tak ve vztahu k pronajímateli či třetím osobám. Mnohdy a praxe tento 

fakt jen potvrzuje, dochází v rámci těchto vzájemných vztahů ke střetům zájmů 

zúčastněných stran, kdy nezbývá, než se obrátit na soud. Cesta, která by vedla 

k předcházení takovým konfliktním situacím, je zejména lpět na tom, aby vzájemná 

práva a povinnosti byly v nájemní smlouvě dostatečně vymezeny.
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Obč. zák. byl mnohokrát novelizován a dílčí novelou, jež významně zasáhla do 

právní úpravy nájmu bytu, byl již mnohokrát zmiňovaný zákon č. 107/2006 Sb.,            

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

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zásahem se právní úprava 

nájmu bytu stala vyváženější v rámci vztahu pronajímatel – nájemce.

Tato práce vznikala v době, kdy doposud nenabyla účinnosti novela Obč. zák., 

zákon č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky 

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

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen novela), jež  má navázat na 

snahy postupně narovnávat vztahy nájemců a pronajímatelů. Tato novela od 1. 11. 2011 

pozmění právní úpravu nájmu bytu tak, aby zamýšlená právní úprava v připravovaném 

novém obč. zák. mohla plynule navázat.

Jako každá právní úprava, tak i právní úprava nájmu bytu má svá úskalí. Jde      

o problematiku, která je rozsáhlá a nese sebou řadu problémů. Domnívám se, že cíle 

směřující k narovnání vztahů mezi nájemci a pronajímateli se postupnými kroky 

naplňují, a snahy o posílení dispozičních práv pronajímatele vnímám jako pozitivní 

krok. Dlouhodobě byla ochrana poskytovaná nájemci vnímána jako nepřiměřeně široká.

Je třeba, aby osobě nájemce byla zachována určitá nezbytná míra ochrany, ale zároveň 

nesmíme opomenout fakt, že právní úprava nájmu bytu jako součást práva soukromého 

by měla být ovládána zejména zásadou autonomie vůle.
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souvisejících zákonů
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Nájem bytu se zaměřením na společný nájem bytu

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 
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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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Residential lease with special focus on joint residential lease

Summary

The subject of my diploma thesis will be the residential lease focusing on joint 

residential lease. I decided to choose this particular topic since it has been an issue of 

ultimate interest for me during all the years of my studies at Law Faculty. In addition to 

property legal title it concerns above all the contract of lease on the grounds of which 

one of the most fundamental human needs, housing, is satisfied. 

The objective of the submitted thesis is to provide the most comprehensive 

presentation related to residential lease as possible. The thesis aims to include all 

particularities ensuing from joint residential lease. As a basic source of the 

corresponding legal regulation the Civil Code was used and an extensive judicature was 

considered to have an equally irreplaceable importance. 

The diploma thesis is divided into eight chapters whereas each of them deals 

with specific issue linked with residential lease. The given topic is always discussed and 

evaluated from the point of view of joint residential relations. 

The introductory part consisting of a brief outline as for the thesis subject is 

followed by the first chapter providing general definition of residential lease. It is 

primarily the elementary sources of law related to residential lease, definition of the 

term flat, and the concept of fixtures in a flat that are all listed in this part. It is also 

possible to find there a concise overview on residential lease as protected lease of flats. 

The second chapter concentrates on the term joint residential lease and it 

provides an outline of its specificities. The institute of joint residential lease of spouses 

is also presented in this chapter. 

The third chapter deals with the commencement of residential lease. It is further 

divided into two subchapters. The first subchapter is devoted to the commencement of 

residential lease in general, i.e. commencement on the grounds of a lease contract. It 

formulates the definition of the institute of a lease contract in general and it specifies all 



107

its essential requirements as well as it provides clarification as far as parties to a lease 

contract are concerned. The second subchapter includes the issue of the commencement

of joint residential lease. This subchapter offers an explanation concerning the 

commencement of joint residential lease originating on the grounds of a lease contract 

or agreement. It also focuses on the commencement of joint residential lease of spouses

and the commencement of joint residential lease based on passage of residential lease. 

Moreover, it explains the issue of joint residential lease whose subjects may also be 

presented by registered partners. 

The fourth chapter pays attention to the rights and duties of the relevant parties 

as ensued from residential lease and thus forming the content of lease relationship. It 

concerns the rights and duties of a lessor, a lessee and joint lessees with regard to the 

problem of dispute resolution which may arise in the course of joint residential lease. 

The fifth chapter focuses on the concept of the termination of residential lease in 

general. It includes the description of particular ways of residential lease termination 

that are treated in separate subchapters. Special emphasis is put on a notice of 

residential lease on the part of a lessor which may have significant impact on a lessee. 

The sixth chapter devotes in all its length to the termination of residential lease 

in case of joint residential lease. This chapter is divided into two subchapters from 

which the first one deals with the termination of joint residential lease in general and the 

second one focuses on the termination of joint residential lease by spouses which may 

occur either in the course of marriage, or it may arise along with the termination of 

married state. 

The seventh chapter provides an analysis of legal consequences related to the 

termination of residential lease in connection with flat substitutes. Subchapters define 

the term substitute flat, substitute accommodation and it deals with legal relations 

within the frame of flat substitutes provided the termination of residential lease of 

spouses occurs. 

The eighth chapter aims to offer an outline as for the amendment to the Civil 

Code which shall come into force as of 1 November 2011. This amendment shall bring 
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about many modifications that will affect the problem of residential lease in a 

considerable manner.

Conclusion of my thesis summarizes the topic of residential lease and joint lease 

relationships.                                               
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