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Abstrakt 

Tato práce se věnuje popisu úpravy vzniku a zániku nájmu bytu v České republice tak, 

že tuto uvádí pro jednotlivá časová období vývoje občanského práva u nás. Práce začíná 

s úpravou po vzniku Československé republiky daného rakouským občanským zákoníkem č. 

964/1811 sb. z. s. všeobecným zákoníkem občanským, když zde popisuje speciální úpravu 

nájmu bytu v tehdy přijímaných zákonech na ochranu nájemníků. Poté práce pokračuje 

popisem období platnosti z. č. 141/1950 Sb. občanského zákoníku a speciální úpravy zákonů 

o hospodaření s byty č. 138/1948 Sb. a 67/1956 Sb., kdy se věnuje úpravě rozsáhlých zásahů 

státu v podobě rozhodování místních národních výborů při vzniku a zániku nájemních vztahů 

k bytům. Následuje období úpravy původního znění zákona č. 40/1964 Sb. občanského 

zákoníku a nájem bytu nahrazuje právo užívat byt se stálou úlohou místních národních výborů 

při vzniku a zániku vztahu. Zákony č. 509/1991, 267/1994, 107/2006 a 132/2011 Sb. pak po 

pádu komunistického režimu u nás mění i právní vztahy nájmu bytu, kdy se vrací původní 

terminologie, vypouští se zásahy místních národních výborů a posiluje se pozice 

pronajimatele. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. je pak úpravou, jež nabude účinnosti 1. 

1. 2014 a přináší změny v něm uvedené, kdy se mimo jiné zcela nově definuje předmět 

právního vztahu byt. 

 

Abstract 

This thesis is devoted to the description of modifications and termination of tenancy in 

the Czech Republic so that this presents for each time period, the development of civil rights 

in this country. The thesis begins with the adjustment after the Czechoslovak Republic, the 

Austrian Civil Code No. 964/1811 Coll., as described here by special treatment of the tenancy 

if enacted laws to protect tenants. Then goes on to describe the thesis of Act No. 141/1950 

Coll. Civil Code and special laws on the treatment management of flats No. 138/1948 Coll. 

and 67/1956 Coll., which deals with treatment of extensive state intervention in the form of 

decisions of local governments of the creation and termination of lease to occupy the flat. 

Followed by a period in the original wording of the Act No. 40/1964 Coll. Civil Code and 

Tenancy be replaced right to use the apartment became the role of local governments of the 

origin and termination of the relationship. Act No. 509/1991, 267/1994, 107/2006 and 

132/2011 Coll. then after the fall of the communist regime in the country as well as the legal 

relationship of tenancy, which returns the original terminology, deleted interventions local 
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national committees and strengthens the position of the landlord. The new Civil Code No. 

89/2012 Coll. the finish of that will come into effect on 1 First 2014 brings changes therein, 

which, among other things redefines the subject of legal relations apartment. 
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1 Úvod 

Nájemní smlouva je bezesporu velmi frekventovaným právním vztahem, který se objeví 

v životě téměř každého občana. Tuto smlouvu znalo již římské právo jako jednu z locatio – 

conductio, tedy synallagmatického závazkového vztahu, kdy locatio – conductio rei bylo 

právě smlouvou, při které jedna smluvní strana locator postupuje straně druhé conductorovi 

do detence individuálně určenou věc, aby ji conductor buď užíval v podobě nájmu či užíval a 

požíval jako pacht, a to po určitou dobu za úplatu peněžitou či naturální.
1
 Římské právo 

samozřejmě poskytovalo definici nájemního vztahu i základ pro jeho právní úpravu a je stále 

zdrojem pro zákonodárce, který k takto položenému základu přidává právní úpravu, jež 

odpovídá jeho představě o uspořádání právních vztahů s poplatností aktuálním politickým a 

hospodářským poměrům v ČR. Tak tomu bylo a je, když nájemní smlouva je jako zvláštní typ 

závazkového vztahu upravována od samotného vzniku ČSR v různých podobách takto 

odpovídajících době a příslušnému politickému režimu našeho státu, její podstatou však je 

stále dle původního vzoru římského práva poskytnutí věci do užívání na určitou dobu za 

úplatu. 

Nájemní vztah k bytu je pak zvláštním typem nájemního vztahu se samostatnou 

rozsáhlou právní úpravou, která v českých zemích byla vždy dána jako speciální k obecným 

nájemním smlouvám. Jde o jedinečný dvoustranný právní vztah, do jehož obsahu stát značně 

zasahoval a stále zasahuje ve prospěch jedné ze smluvních stran, a to nájemce či uživatele 

bytu, jenž stále u nás požívá zvláštní ochrany na úkor pronajimatele bytu a to již od 

samotného počátku existence našeho státu. Podoba této ochrany byla a je do značné míry dána 

také politickými poměry našeho státu a je častou součástí politických programů stran v naší 

zemi. Bydlení je základní lidskou potřebou a úprava nájmu bytu zasahuje osobní život mnoha 

českých obyvatel, tím se také samozřejmě jedná o oblíbený nástroj politiků při předvolebních 

slibech i správě země. Jak ukazuje další obsah této práce, v minulosti byly zásahy státu vždy 

odrazem úrovně demokracie, jež u nás v té které době panovala. Měnil se tak způsob vzniku, 

zániku i obsah nájmu bytu a dokonce i názvosloví základních pojmů bytového práva. Bytové 

právo je totiž spjato neoddělitelně s fungováním trhu s byty v našem státě, který byl 

v uvedené souvislosti s politickou vůlí v minulosti nastavován, ostře regulován i později 

složitě uvolňován. Pravdou je, že bez fungujícího volného trhu s byty u nás nemůže být 

                                                           
1
 KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin, SKŘEJPEJ, Michal. Římské právo. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 1995. s.  316 
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postaveno bytové právo na spravedlivých a svobodných principech s volností vůle smluvních 

stran při vzniku i zániku nájemního vztahu. Po dlouhé éře, kdy za dob komunistického 

režimu, u nás byl trh s byty naprosto potlačen a byla dána přednost státní regulaci, dochází u 

nás za velkých bolestí k postupnému uvolňování jak trhu s byty, tak i bytového práva. I tento 

vývoj je pak předmětem popisu mé práce. 

Samozřejmě byl a je nájem bytu také předmětem obrovského množství soudních sporů, 

tak tomu vždy bylo a bude. Významem bydlení pro život jednotlivce je dán i naléhavý zájem 

na řešení konfliktů z tohoto vztahu vznikajících právě i soudní cestou. Každá změna právní 

úpravy bytového práva si pak vyžádala množství soudních rozhodnutí ke sjednocení výkladů 

nové normy v této oblasti.  

Historický vývoj nájemního vztahu k bytu přitom má a vždy bude mít svůj zvláštní 

význam a pro posuzování tohoto vztahu, a to nejen pro správné pochopení charakteru tohoto 

právního vztahu, jak je tomu v jiných oblastech práva. U nájmu bytu je ovšem důležité si 

uvědomit, že nájemní vztah k bytu je svou povahou dlouhodobý právní vztah, který leckdy 

trvá několik desítek let. Pro právní praxi pak nebývá výjimkou, kdy je pro závěr v kauze třeba 

posoudit platnost vzniku a zániku nájemního vztahu k bytu, k němuž došlo před řadou let a je 

třeba aplikovat podobu právní normy v její již dávno neplatné podobě změněné mnoha 

dalšími zákony. Pro právníka, který se bytovým právem v praxi zabývá je tedy nejenom 

vhodné, ale spíše nezbytně nutné kontinuitu právní úpravy nájemního práva k bytu znát a 

chápat, neboť bude nucen ji ve své praxi často aplikovat. Pro svou práci jsem přitom zvolila 

oblast vzniku a zániku nájemního vztahu k bytu, když z mé praxe v délce jedenácti let u 

obvodního soudu v Praze vím, že právě zánik nájemního vztahu k bytu je jedním z nejčastěji 

se objevujících důvodů soudních kauz a vznik pak je vždy třeba posoudit co do jeho platnosti 

při zjišťování podmínek pro řešení těchto případů. Přitom pak právě v těchto částech úpravy 

bytového práva, tedy ohledně vzniku a zániku nájemního vztahu, dle mého názoru v průběhu 

historického vývoje došlo k největším posunům a změnám, které si pak dovoluji dále popsat. 



 9 

2 Historické prameny právní úpravy nájmu bytu  

2.1 Zákon č. 964/1811 sb. z. s. obecný zákoník občanský  

Po vzniku Československé Republiky v roce 1918 byl tzv. recepční normou zákon č. 

11/1918 Sb. z 28 října 1918, o zřízení samostatného státu československého, pro 

československý právní řád obecně převzat princip kontinuity se stávající právní úpravou pro 

české země / Čechy, Moravu a Slezsko /. Tento zákon ve svém článku 2 výslovně stanovil, že 

veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti. V oblasti 

nájmu se tedy dále aplikoval rakouský občanský zákoník č. 964/1811 sb. z. s. Allgemeines 

bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen 

Monarchie z roku 1811 všeobecný zákoník občanský. Tento zákon byl vyhlášen dne 1. června 

1811 patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s. s platností pro všechny země rakouského 

císařství vyjma země Koruny uherské, účinnosti zákon nabyl dne 1. ledna 1812. Na českém 

území byl pak tento zákon platným právem oficiálně až do roku 1965, prakticky však byl celý 

text nahrazen úpravou středního občanského zákoníku z roku 1950 uvedeného níže. 

V platnosti zůstala jen úprava smlouvy služební, již právě změnil od 1. 1. 1965 nový zákoník 

práce. Principy této právní úpravy pak vycházely ze vzoru římského práva a práva 

přirozeného.  

2.1.1 Pojem nájmu dle obecného zákoníku občanského  

Obecný zákoník občanský obsahoval ve svých ustanoveních § 1090 - 1122 úpravu pro 

smlouvu nájemní (pachtovní). Nájemní smlouva je pak definována jako smlouva, kterou 

někdo obdrží užívání nespotřebitelné věci na určitý čas a za určitou cenu. Pojmovými znaky 

smlouvy jsou tedy užívání cizí věci po určitou omezenou dobu s tím, že právní vztah je 

úplatný. Lze-li dále dle textu zákona užívati pronajaté věci bez dalšího vzdělávání, nazývá se 

taková smlouva smlouvou nájemní; lze-li ji však užívati jen pílí a přičiněním, nazývá se 

smlouvou pachtovní. Tam tedy, kde je předmět smlouvy přenechán jen k užívání, jedná se o 

nájem, kde ovšem mimo to mají být brány také z věci požitky, tam jde o smlouvu pachtovní. 

Například tedy u zahrady, pokud by byla poskytnuta jen k pobytu, jedná se o nájem, ale 

pokud by měla být zahrada poskytnuta k pěstování plodin, šlo by o smlouvu pachtovní. Je 

tedy zřejmé, že o pacht se jednalo především u zemědělských pozemků, které při svém 

užívání jsou dále nájemcem obhospodařovány. Byly-li pak dle zákona smlouvou současně 

pronajaty věci prvého i druhého druhu; smlouva dle zákona měla být posuzována podle 
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povahy hlavní věci. Pokud byl tedy předmětem právního vztahu byt, jež je předmětem této 

práce, šlo o smlouvu nájemní. 

Tento zákon pak neobsahoval pro nájem bytu mimo několika dále zmíněných 

ustanovení speciální úpravu, jako jsme zvyklí z občanských zákoníků, jež časově následovaly. 

Obecný zákoník občanský obsahoval pouze obecnou úpravu nájemního vztahu.   

2.1.2 Vznik nájemního vztahu dle obecného zákoníku občanského 

Pokud pak jde o vznik smlouvy nájemní,  text zákona č. 964/1811 sb. z. s. obecného 

zákoníku občanského odkazuje na úpravu smlouvy kupní / ustanovení § 1092 /. Pro smlouvu 

kupní, tehdy smlouvu trhovou, pak nebyla dána žádná zvláštní pravidla, pokud jde o její vznik 

a náležitosti. Obecně bylo pouze zdůrazněno, že smlouva nesmí být neurčitá a proti zákonu. 

Smlouva nájemní či pachtovní tedy mohla být v této době sjednána ústně či mohla být 

uzavřena jednáním mlčky, a to i pokud byl jejím předmětem byt. Nebyly pak pro ni stanoveny 

žádné zvláštní náležitosti. Smlouva nájemní (pachtovní) byla dle zákonných ustanovení i dle 

výkladu Františka Roučka v Československém zákoníku občanském smlouvou konsensuální a 

účinek smlouvy nastával v okamžiku dohody stran o podstatných náležitostech nájmu 

(pachtu), za což AGBG považoval dle shora uvedené definice smluvního vztahu dohodu o 

věci a ceně.
2
 Nestačilo tedy například nastěhování do bytu bez toho, aby se smluvní strany 

nějakým způsobem dohodly o ceně užívání alespoň ve formě způsobu stanovení takové ceny. 

Zákoník tuto definici vztahu výslovně stanovil v § 1094, kdy dohodou o věci a ceně 

považoval dle výslovné citace: „ užívání věci za koupené „. František Rouček ve shora 

uvedeném výkladu k tomuto zákonu popisuje podstatné náležitosti smlouvy podrobněji tak, že 

předmětem musí být věc nespotřebitelná, když z povahy věci v širším smyslu se pro tento 

vztah často předpokládá také užívání předmětu nájmu další osobou nejen nájemce, kdy se 

jedná o podnájem či podpacht. Pronájemce (propachtovatel) pak měl dále dle textu zákona 

povinnost pronajatou věc na vlastní náklady a v upotřebitelném stavu odevzdat nájemci, jehož 

zároveň nemohl rušit ve smluveném užívání věci. Nájemce byl pak oprávněn věc po 

dohodnutý čas věc užívat. 

František Rouček v tomto bodě zdůrazňuje časovou závaznost smlouvy, tedy 

skutečnost, že smlouvu pronájemce nemůže kdykoli ukončit.  

                                                           
2
 ROUČEK, František. Československý zákoník občanský a občanské právo platné na Slovensku a v 

Podkarpatské Rusi. Praha: Československý kompas, 1926. s. 7  
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Obecný zákoník občanský přitom obsahoval dokonce prazáklad dnešní úpravy zvláštní 

kategorie bytů, a to v podobě bytů služebních. Nicméně zde je zvláštností, že přenechání 

služebního bytu nebylo založeno dle ABGB smlouvou nájemní, nýbrž námezdní, základ tedy 

pro tento smluvní vztah tedy není v poskytování bytu, ale pracovní činnosti. V takové úpravě 

lze v tom spatřovat na druhou stranu počátek speciální úpravy služebních bytů, jež je pro ně 

stanovena i v době dnešní.  

2.1.3 Zánik nájmu dle obecného zákoníku občanského  

Zánik smlouvy popisoval obecný zákoník občanský ve svých ustanoveních § 1112 – 

1122. Nájemní smlouva tak zanikala: 

A/ zánikem věci  

Pokud zanikl předmět nájmu, zanikal i právní vztah nájmu bytu. Pro vypořádání stran 

při takovém zániku právního vztahu zde zákon již v této době stanovil, že pokud zánik věci 

některá ze stran zaviní, náleží druhé straně náhrada, 

B/ uplynutím doby  

Smlouvu nájemní bylo možno sjednat na dobu určitou. Pak smlouva zanikala uplynutím 

doby sjednané zde výslovně či mlčky. Ustanovení § 1114 tohoto zákona pak obsahovalo 

institut obnovení nájemní smlouvy – tzv. relocatio tacita, k němuž mohlo dojít i mlčky 

opomenutím vymíněné výpovědi či pokračováním v užívání předmětu smlouvy, kterému 

nebrání pronájemce. Obnovení je pak u smlouvy shodné s původní smlouvou co do obsahu, 

co do délky je stanoveno obnovení na půl roku tam, kde se hradí cena nájmu po roce nebo půl 

roce a u kratších vztahů vždy na dobu tohoto kratšího trvání. K obnovení přitom mohlo dojít 

opakovaně. Pro smlouvy o nájmech bytů pak zákony uvedené níže na ochranu nájemníka 

stanovily dokonce obnovení na dobu neurčitou i při původně uzavřené smlouvě na dobu 

určitou. 

C/ výpovědí 

Smluvní vztah sjednaný a dobu neurčitou bylo možno ukončit výpovědí. Pro nájemní 

vztah s předmětem v podobě nemovitosti, tedy i pro nájem bytu, byla stanovena výpovědní 

lhůta 14 dní, pokud nebyla jiná lhůta uvedena ve smlouvě, zvláštních předpisech nebo 

místních zvyklostech. 
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Speciální úpravu pro výpovědi smluv o nájmech bytů obsahovala nařízení zemských 

prezidentů pro předmětné oblasti země o výpovědním a stěhovacím řádu / nařízení č. 

172/1924 Sb. presidenta zemské správy politické v Čechách ze dne 26. června 1924, jímž se 

zavádí všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro Čechy /, která zejména stanovila lhůty a 

časové lhůty pro výpovědi a vyklizení. Pro tuto úpravu pak platilo, že je pouze dispozitivní a 

tedy dána jednotně, ale platilo, že se řídila v prvé řadě ujednáním ve smlouvě, pak mohla být 

závazně určena v domovním řádu domu, v němž se předmětný byt nacházel a dále mohla být 

uvedena i ve shora uvedených výpovědních řádech zemských prezidentů a nakonec mohla být 

dána dokonce i místní zvyklostí. Při absenci takové úpravy by teprve nastoupila 14denní lhůta 

stanovená obecným zákoníkem občanským obecně. Pokud jde o doručení výpovědi, stačilo 

prosté vložení do domovní schránky. Pokud jde o zmíněné domovní řády, zde platilo, že 

k domovnímu řádu přistupoval nájemník podpisem při uzavírání smlouvy o nájmu bytu a bylo 

pak na jeho odpovědnosti, aby se s řádem poté řádně seznámil a jej dodržoval. Domovní řád 

tak platil i pro nájemníka, jenž jeho obsah neznal. Na poměry současného bytového práva 

tedy pravidla pro výpovědní lhůtu z nájmu bytu byla stanovena nadmíru neformálně, kdy 

prvořadá byla dohoda stran na rozdíl od současné obligatorní úpravy, součástí pravidel byla 

práva a povinnosti stanovená v řádech, které nemusel nájemce ani znát při uzavření smlouvy a 

zjištění obsahu bylo dále dáno na jeho vůli, dále pravidla určená různě pro zemské celky a 

dokonce se připouští použití zvyklostí. Pro naše současné bytové právo skutečně velice 

neformální úprava, neboť dnes se vychází z požadavku obligatornosti, písemnosti a naprosté 

určitosti tam, kde obecný zákoník občanský vycházel z dispozitivnosti, volnosti a 

neformálnosti. 

D/ odstoupením nájemce 

Ustanovení § 1117 obecného zákoníku občanského upravovalo možnost nájemce od 

smlouvy odstoupit od nájemní smlouvy v případě, kdy předmět nájmu je předán ve stavu 

nezpůsobilém užívání, či se předmět nájmu do tohoto stavu dostane bez zavinění nájemce.   

Na tomto místě obsahoval obecný zákoník občanský rovněž speciální úpravu pro nájem 

bytů, neboť zvýšenou ochranu pro tento případ ukončení vztahu má nájemce obytných 

místností dle shodného ustanovení § 1117, neboť nájemce má oproti obecnému právu 

odstoupit od nájemní smlouvy pro případ nezpůsobilého předmětu nájmu  toto právo dále také 

pro případ,  pokud jsou pronajaté místnosti zdraví škodlivé, a to i tehdy, když se tohoto práva 
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již vzdal nebo i v případě, kdy místnosti před uzavřením smlouvy v tomto stavu viděl a jejich 

stav znal.  

E/ odstoupením pronajimatele 

Pronajimatel může naopak odstoupit tehdy, když nájemce užívá předmět nájmu tak, že 

na něm vzniká vážná újma nebo nájemce do uplynutí doby sjednané nájemné neuhradil, či se 

musí stavba, jež je předmětem smlouvy vystavět znovu. 

Pokud jde o nájem bytu, František Rouček uvádí ve svém komentáři pro případ užívání 

předmětu nájmu s možným vznikem vážné újmy, jež by odůvodnila odstoupení pronajimatele 

rozhodnutí Nejvyššího soudu číslo Gl.U.16.064, dle něhož smlouva může být zrušena, jestliže 

nájemce vzal podnájemníka, který provozuje řemeslo / ukládání předmětů potřebných 

k provozování pohřebního podniku / činící bydlení v domě pro riziko nákazy a buzení úzkosti 

nesnesitelným či číslo Gl. U. 16.083, kdy může být smlouva zrušena při provozování živnosti 

nemravné v bytě / prostituce /. 

Nicméně použití této obecné úpravy pro nájem bytu vyloučily v poměrně krátkém 

časovém odstupu níže uvedené zákony o ochraně nájemníků, v nichž byla uváděna speciální 

úprava, a to již od účinnosti zákona č. 275/1920 Sb. z. a n.. Od účinnosti tohoto zákona již 

vždy bylo nutno použít pro nájem bytů tuto speciální úpravu zákonů na ochranu nájemníků, 

které vyloučily aplikaci úpravy obecné. Obsah této úpravy je uveden v další kapitole této 

práce.  

F/ zcizením věci  

Při převodu vlastnického práva pronájemcem na jinou osobu a výpovědi dané v tomto 

případě nájemci, nájemce ustupuje novému vlastnickému právu. To znamená, že nový 

vlastník má právo vypovědět nájemce jen z důvodu změny vlastnického práva. Nájemce dle 

této úpravu však má výslovné právo dle textu právní úpravy na úplné zadostiučinění jak 

vzniklé škody, tak ušlého zisku. Od účinnosti níže uvedených zákonů na ochranu nájemníků, 

a to již od prvého v řadě, tedy nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti č. 

83/1918 Sb. z. a n. o ochraně nájemců však pro výpovědi pronajimatele byl přijat speciální 

režim, který případná taková výpověď pronajimatele musela splňovat a aplikace tohoto 

obecného ustanovení pak byla vyloučena nutností použít pro nájem bytů stanovenou úpravu 

speciální. Vzhledem k charakteru zákonů o ochraně nájemců, jež uvádím dále ve své práci, se 
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pak nedomnívám, že výpověď pronajímatele učiněná jen z důvodu změny vlastnického práva 

k najaté věci by splňovala požadavky stanovené jako důležité důvody pronajímatele pro 

výpověď nájmu bytu. Takový důvod pak v žádném z těchto zákonů není uveden v příkladném 

výčtu těchto důležitých důvodů a i když všechny zákony na ochranu nájemníků připouští i 

důvody nevyjmenované, charakter jejich úpravy se zájmem na ochraně postavení nájemníka 

v tomto právním vztahu a důvody zde již jmenované vylučují tuto možnost. 

G/ smrtí pronajimatele či nájemce 

Dle ustanovení § 1116a  tohoto zákona pak pro případ smrti některé ze stran platí 

obecně, že se smlouva neruší. Pro předmět nájmu obytné místnosti, tedy pro nájem bytu dle 

této úpravy, však je stanovena výjimka, že v případě smrti nájemce dědicové tohoto nájemce i 

pronájemce mohou smlouvu vypovědět z důvodu smrti původního nájemce s dodržením 

obecné výpovědní lhůty. Později pak pro nájem bytů byla zavedena speciální úprava 

spočívající v institutu přechodu nájmu bytu, což se stalo prostřednictvím níže uvedených 

zákonů na ochranu nájemníků, a to od účinnosti zákona č. 85/1923 Sb.. Tato nová speciální 

úprava pak vyloučila možnost výpovědi pronajímatele z takového důvodu pro případ splnění 

podmínek pro přechod nájmu bytu. Pokud pak dle uvedené úpravy k přechodu nájmu nedošlo, 

nájem končil a nebyla výpověď z nájmu ze strany pronajímatele nutná.  

2.2 Prvorepublikové zákony na ochranu nájemců bytů  

Pro poznání právní úpravy nájmu bytů v období první republiky však rozhodně 

nepostačí obecná úprava obecného zákona občanského shora uvedená, pro toto období totiž u 

nás platila zvláštní úprava nájmu bytů stanovená tzv. zákony na ochranu nájemníka. Jak již 

označení těchto zákonů napovídá, byla jimi zavedena pro bytové právo zvýšená ochrana 

smluvní strany nájemníka na úkor pronajímatele, kdy pro zvolené oblasti tohoto právního 

vztahu byla stanovena pravidla ve prospěch této nerovnováhy v nájmu bytu.  Těmito zákony 

pak byla nařízení č. 83/1918 Sb. z. a n., zákon č. 275/1920 Sb. z. a n., 130/1922 a 85/1923 Sb. 

z.a n., 48/1925 Sb. z. a n. a  44/1928 Sb. z. a n.. Zákony byly přijímány vždy s již stanovenou 

dobou účinnosti a po uplynutí stanovené doby byla buď prodloužena doba účinnosti zákona 

původního nebo byla přijata další úprava práv nájemníka. Podstatou uvedené zákonné úpravy 

bylo omezení možností zvyšování nájemného na události zákonem přímo popsané a také, což 

se týká předmětu této práce, omezení možnosti vypovědět smlouvu o nájmu ze strany 

pronajimatele u bytů, části bytů a obchodních místností, na něž se úprava vztahuje. Přitom 

postupným přijímáním dalších zákonných úprav ochrany nájemníků, jak po sobě časově 
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zákony následovaly, docházelo k podrobnější úpravě zejména výpovědi pronajímatele, 

zavedení institutu přechodu nájmu a později byl i definován náhradní byt. Vývoj této úpravy 

uvádím dále s popisem jednotlivých zákonných předpisů.   

2.2.1 Nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti č. 83/1918 Sb.  z. a 

n. o ochraně nájemců  

Původní úpravu ochran nájemců u nás přineslo nařízení ministra sociální péče a ministra 

spravedlnosti ve srozumění s ostatními zúčastněnými ministry č. 83/1918 Sb. z. a n. o ochraně 

nájemců, jež nabylo účinnosti dne 22. 12. 1918. Účinnost nařízení byla prodloužena 

nařízením č. 671/1919 Sb. a č. 175/1920 Sb., když pak nařízení č. 83/1918  bylo zrušeno až 

dalším z  uvedených zákonů na ochranu nájemníků č. 275/1920 Sb. z. a n.. Nařízení č. 

83/1918 Sb. z. a n. přitom obsahuje rozsáhlou úpravu zvyšování nájemného. Pro účely této 

práce je pak toto nařízením zejména prvním zákonným omezením pronajímatele v jeho právu 

ukončit nájem bytu výpovědí u nás. Omezení pronajímatele v tomto směru přitom trvají 

dodnes.  Dle tohoto nařízení pak může pronajímatel vypovědět smlouvu o nájmu bytu jen 

z důležitých důvodů. Přitom tyto důvody jsou uvedeny demonstrativním výčtem a jsou jimi:  

- prodlení s nájemným nad míru obvyklou nebo poskytnutou dodatečnou lhůtu 

k zaplacení, 

- nájemce odmítl souhlasit s oprávněným zvýšením nájemného, 

- nájemce, nebo osoby s ním spolčující se strpčují neustálým nebo hrubým přestupováním 

platného domácího řádu nebo svým bezohledným, urážlivým nebo jinak nenáležitým 

chováním spolubydlitelům bydlení v domě, anebo porušují těžce pořádek v domě, 

- potřebuje-li pronajímatel nutně předmět nájmu sám pro sebe anebo pro příbuzné neb 

sešvagřené v přímé linii a utrpěl-li by značnou újmu, kdyby smlouvu nájemní v platnosti 

ponechal, 

- potřebuje-li pronajímatel byt určený pro ubytování jeho zaměstnanců pro tento účel, 

- přenechá-li nájemce část nebo celý předmět nájmu za úplatu nepoměrně vyšší než jeho 

nájemné, 

Je pak dále stanoveno, že prokazování důležitosti výpovědního důvodu nese 

pronajímatel. 

Dle této úpravy je sice tedy pronajímatel omezen, ale v míře ještě poměrně malé oproti 

úpravám, jež oproti úpravám, jež časově následovaly. Jsou ještě stále značně chráněna 

vlastnická práva pronajímatele k předmětu nájmu, když nájemce musí souhlasit s oprávněným 
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zvýšením nájemného pod hrozbou výpovědi a pronajímatel může dát výpověď, jestliže 

potřebuje předmět nájmu pro sebe bez jiných omezení. Přitom výčet výpovědních důvodů 

není taxativní a z důležitých důvodů může dát pronajímatel výpověď i v jiných případech.  

V tomto nařízení je obsažena také speciální úprava obnovování nájmu bytu uzavřeného 

na dobu určitou k obecné úpravě obecného zákoníku občanského, jak je již shora uvedeno. 

Platí, že pokud jsou smlouvy uzavřeny na dobu delší než půl roku, pokládají se za obnovené 

na neurčitou dobu, pokud před uplynutím nájemní doby se zachováním obvyklé délky 

výpovědní lhůt buď nájemce prohlásí, že v nájmu nechce pokračovat nebo pronajímatel 

požádá za zrušení nájmu z důležitých důvodů. Pronajímatelova vůle vyloučit obnovení 

nájemní smlouvy je tak oproti nájemci diametrálně omezena, neboť on je na rozdíl od 

nájemce oprávněn zamezit obnovení smlouvy navíc dokonce na dobu neurčitou jen v případě, 

že mu svědčí některý z výpovědních důvodů, jež jsou mu dány tímto nařízením. Dle této 

úpravy se tak fakticky mění většina smluv o nájmu bytu na smlouvy uzavřené na dobu 

neurčitou.  

2.2.2 Zákon č. 275/1920 sb. z. a n. o ochraně nájemníků 

Další úpravu pak přinesl zákon č. 275/1920 Sb. z. a n., který nabyl účinnosti dne 8. 4. 

1920 a měl dle svého vlastního znění platit do 31. 12. 1921, jeho účinnost byla později 

prodloužena zákonem č. 488/1921 Sb. až do 30. 4. 1922. Dle úpravy následující provedené 

tímto zákonem č. 275/1920 sb. z. a n. pak již mohl pronajímatel vypovědět nájem bytu nově 

jen se svolením příslušného okresního soudu ze zákonem vyjmenovaných důvodů. Úprava 

tohoto zákona o ochraně nájemníků pokračuje ve směru udaného shora uvedeným nařízením 

č. 83/1918 se stálým zvyšováním zásahů státu ve prospěch nájemníků. Pronajímatel je dále 

omezován v možnosti ukončit nájem bytu výpovědí, když je mu stanoveno nutné soudní 

řízení k tomu, aby dosáhl výpovědi, neboť k jeho výpovědi musí získat svolení soudu. Jedná 

se pak o úpravu, v níž následující vývoj úpravy výpovědi pronajímatele z nájmu bytu 

pokračoval a i v současné době musí pro některé výpovědní důvody stále absolvovat 

pronajímatel soudní řízení o přivolení ke své výpovědi.  

Zákon rovněž dále upravuje výpovědní důvody, které jsou definovány podrobněji, než 

uvádělo předchozí nařízení: 

-  pokud tedy jde o důvod spočívající v neplacení nájemného, tento samozřejmě 

převzala i úprava tohoto zákona, ale stanovila pronajímateli nově pro uplatnění 
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důvodu povinnost dříve nájemníka o zaplacení upomenout, když zákon stanoví 

nutnost poskytnout dostatečnou lhůtu k zaplacení  nejméně 24 hodin; 

-  obdobně je tomu u důvodu spočívajícího v rušení pořádku v domě. Přitom definice 

je upravena tak, že zní, porušují-li nájemník, členové jeho domácnosti neb osoby, 

které nájemník přijal do bytu nebo do svých služeb, opětovně hrubě pořádek v domě 

nebo způsobují-li svým chováním v domě oprávněné pohoršení, a nezjednal-li 

nájemník k výzvě nápravy, to znamená zde je také pro uplatnění výpovědního důvodu 

nově dát ze strany pronajímatele výzvu k nápravě, když potřeba poskytnout určitou 

lhůtu vyplývá z dikce ustanovení. V ostatním byl tento výpovědní důvod převzat. 

- výpovědním důvodem je pak stejně jako dle úpravy předchozího nařízení o ochraně 

nájemníků podnájem bytu, když ovšem podmínky byly na rozdíl od předchozí úpravy 

rozšířeny tak, že jsou stanoveny jednak v rozdílu ceny nájemného oproti nájemnému 

předmětného bytu, ale také dle úpravy tohoto zákona je výpovědí sankcionovaný 

podnájem celého byt proti smluvnímu zákazu nebo bez svolení vlastníka domu. Cena 

tedy nerozhoduje, důležitá je shoda s vůlí pronajímatele.  

- novým důvodem oproti předchozí úpravě je uveden tak, že je dán, prokáže-li 

pronajímatel úřední povolení k užitečnější stavbě a opatří- li nájemníkovi náhradní 

byt, který soud uzná za přiměřený. Zde se poprvé v souvislosti s výpovědí z nájmu 

objevuje později tolik skloňovaný institut náhradního bytu, jež byl ovšem pro toto 

období zákonem definován až později / vládní nařízení č. 103/1930 Sb. z. a n. o pojmu 

náhradního bytu /. 

- je pak převzat výpovědní důvod, kdy potřebuje byt pronajímatel pro sebe tak, jak byl 

konstruován předchozí úpravou, ovšem vypuštěny jsou osoby příbuzné a potřebnost je 

omezena na osobu pronajímatele,  

- převzat je pak výpovědní důvod, kdy vlastník podniku potřebuje byt pro ubytování 

svých dělníků, ovšem pronajímatel je omezen tak, že musí jít o byt přístupný jen 

prostorami jeho podniku. Tento výpovědní důvod byl tedy nadmíru významně 

omezen, neboť taková dispozice je samozřejmě dána jen u velmi malého počtu bytů. 

- vypuštěn je tak důvod, že nájemce nesouhlasil s oprávněným zvýšením nájemného. 

Výčet výpovědních důvodů je pak stejně jako v předchozí právní úpravě demonstrativní 

a lze stále uplatnit i jiný důležitý důvod.  

Tento zákon pak obsahuje nově speciální úpravu také k možnosti pronajímatele od 

smlouvy odstoupit, když toto právo je pronajímateli přiznáno pro důvod obdobný úpravě 
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obecného zákoníku občanského, tedy kdy zneužívá nájemce byt ke značné škodě 

pronajímatele. Dalším důvodem je pak nařízení stavebního úřadu o nutnosti znovu postavit 

dům, v němž se předmětný byt nachází. 

Popisovaný zákon č. 275/1920 Sb. pak obsahuje také úpravu soudního řízení, jež 

vyžaduje pro výpověď pronajímatele, v níž také můžeme nalézt řadu prvků, jež ovládají také 

dnešní úpravu. Předvídané soudní řízení bylo takto popsáno dle uvedeného zákona jako 

nesporné se slyšením nájemníka a potřebným šetřením, kdy soud určí, kdy končí nájemní 

vztah, pokud výpověď připustí. Přitom výpověď podával pronajímatel přímo k soudu, který, 

pokud ji neodmítl, ji doručil spolu s příkazem k vystěhování nebo podání námitek v určité 

lhůtě vypovídanému. Na námitky měl nájemník stanovenou propadnou lhůtu, což samozřejmě 

dnešní úprava nezná a takové zjednodušené soudní řízení pro otázky nájemního právy 

k bytům v žádném případě neobsahuje. Dodnes však přetrvává pravidlo, že výpověď již dle 

této úpravy musela být dána všem nájemcům, kterým svědčilo nájemní právo společně, když 

v soudním řízení měli postavení nerozlučných společníků.  

Ve zbývajícím textu se zákon zabývá možností zvýšit nájemné. 

2.2.3 Zákon č. 130/1922 Sb. o ochraně nájemníků 

Další v řadě zákonů na ochranu nájemníků byl zákon č. 130/1922 Sb., který nabyl 

účinnosti dnem 1. května 1922 a pozbyl ji dle svého vlastního textu dnem 30. dubna 1923. 

Zákon č. 130/1922 Sb. o ochraně nájemníků pak konstrukci předchozího zákona převzal 

s úpravou výpovědních důvodů tak, že byl přidán důvod, že 

- byl nájemník odsouzen pro trestný čin spáchaný na pronajímateli, 

- dále byl rozšířen důvod, že pronajímatel potřebuje byt pro sebe na také potřebu dětí, když 

pro tento výpovědní důvod je nově stanovena povinnost pronajímatele zajistit 

nájemníkovi náhradní byt, který soud uzná za dostatečný. 

- a nově byl přidán důvod, že nájemník přiznal majetek v určité výši / dle tohoto zákona 

2.000.000,-Kč, dle z.č. 85/1923 Sb. 1.500.000,-Kč fyzická osoba a 2.000.000,-Kč 

společnost, dle z.č. 48/1925 pak fyzická osoba 1.000.000,-Kč a společnost 15.000.000,-

Kč  / 

Výčet důvodů je jako dle předchozích úprav stále demonstrativní. Zůstává úprava 

možnosti odstoupení pronajímatele jako dle předchozího zákona. Pravidla pro soudní řízení 

zůstávají v podstatě stejná. Nicméně pro úpravu výpovědi je již tímto zákonem poprvé 

stanovena obligatornost a strany se již smlouvou od úpravy nemohou odchýlit.  
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Objevuje se také ustanovení, jež předchází pozdější úpravě přechodu nájmu, když je 

stanoveno, že opustí-li nájemník trvale neb dočasně společnou domácnost, kterou sdílel se 

svou rodinou, a společný byt, přecházejí práva a povinnosti nájemníka na příslušníky jeho 

rodiny, neprohlásí-li do týdne, že nechtějí pokračovat v poměru nájemním. Přechod nájmu je 

tedy stanoven pouze prozatím pro případ opuštění společné domácnosti původním 

nájemníkem, když dikce ustanovení je poměrně obecná, neobsahuje výčet rodinných 

příslušníků, kteří oprávnění nabývají ani další podmínky, jež se postupně objevily v dalších 

úpravách.  

Pokud institut práva přechodu nájmu bytu pak používá pojmu trvalého opuštění 

společné domácnosti, jedná se o akt oprávněného nájemce právní i faktický, kdy tento 

dobrovolně a trvale odejde ze společné domácnosti vedené v předmětném bytě s tím, kdo nyní 

právo užívání bytu uplatňuje. Musí být jednoznačně a rozhodně dán úmysl původního 

uživatele se do bytu nikdy nevrátit. Rovněž pak opuštěním společné domácnosti není odchod 

oprávněného uživatele bytu, kterým se jen brání například manželským či jiným sporům a 

jejich řešení. Tento výklad byl sice přijat judikaturou mnohem později než byl institut přijat 

do zákonné úpravy, nicméně pojem trvalé opuštění domácnosti je zaveden již předmětným 

zákonem. 

2.2.4 Zákony č. 85/1923 a 85/1924 Sb. o ochraně nájemníků 

Dne 1. května 1923 nabyl účinnosti další zákon č. 85/1923 Sb., který účinnosti pozbyl 

dne 30. dubna 1924. Zákon č. 85/1923 Sb. o ochraně nájemníků pak přináší jednak další 

dosud neuvedené výpovědní důvody do demonstrativního výčtu: 

- pokud byl nájemník vyhoštěn z území republiky Československé 

- má-li nájemník nebo člen jeho domácnosti jiný a dostatečný byt v obci, a nepotřebuje-li 

bytu pro výkon nebo při výkonu svého povolání; 

-  užívá-li nájemník bytu k jiným účelům než k bydlení. 

Pokud je pak pro výpovědní důvody stanovena povinnost zajistit náhradní byt, tento 

zákon nově stanoví, že nezáleží na výpravě / tedy vlastnostech / bytu původního při 

posuzování dostatečnosti bytu náhradního.  Jde sice o naprostou obecnou dispozici 

náhradního bytu, ale lze v tomto ustanovení spatřovat náznak pozdější zákonné definice 

náhradního bytu.  
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Tento zákon pak zavádí další úpravu v institutu přechodu nájmu, když stanoví 

v ustanovení § 6, že po smrti nájemníka vstupují v nájemní smlouvu jeho dědicové bez 

vlastního bytu, kteří bydleli v bytě nájemníka v době jeho smrti. Pro opuštění domácnosti 

platí shodné pravidlo, jež již uvedl předchozí zákon. 

V ostatním je úprava obdobná s tím, že se opětovně zmiňuje obligatornost úpravy. 

Dnem 1. 5. 1924 nabyl účinnosti zákon č. 85/1924 Sb. o ochraně nájemníků, jež platil 

do 30. 4. 1925 Sb., kdy byl zrušen dále popisovaným zákonem č. 48/1925 Sb.. Obsahem byl 

tento zákon obdobný úpravě zákona předchozího.  

2.2.5 Zákon č. 48/1925 Sb. o ochraně nájemníků 

Další úpravou v této oblasti byl zákon č. 48/1925 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 4. 

1925 a platil do 31. 3. 1928. Dle tohoto zákona došlo k další změně výpovědních důvodů tak, 

že důvod spáchaného trestného činu na pronajímateli byl rozšířen i na manželku 

pronajímatele a dokonce pro trestný čin proti cizímu majetku spáchaný na obyvatelích domu. 

Výpovědní důvod spočívající ve vyhoštění z České republiky byl rozšířen i na vyhoštění 

z obce, v níž se byt nachází. Dále byl přidán důvod výpovědi spočívající v tom, že má 

nájemník jiný a dostatečný byt v obci, a nepotřebuje bytu pro výkon nebo při výkonu svého 

povolání, anebo nebydlí v bytě trvale, protože má přiměřený byt jinde. 

Je pak stanovena nová sankce pro pronajímatele v případě, že pro výpovědní důvody 

spočívající v potřebě předmětného bytu pro pronajímatele, členy jeho rodiny nebo jeho 

podnik nevyužije k danému účelu byt do čtyř týdnů od jeho vyklizení. Do lhůty se nepočítá 

doba úpravy bytu. Pokud povinnost pronajímatel poruší, je tedy dle tohoto zákona povinen 

byt znovu nájemci poskytnout a nahradit mu škodu. Obdobu tohoto ustanovení nalezneme i 

v úpravě dnešní.  

2.2.6 Zákon č. 44/1928 Sb. o ochraně nájemníků  

Dnem 1. 4. 1928 pak nabyl účinnosti poslední v této řadě zákonů, a to zákon č. 44/1928 

Sb., který byl zrušen až zákonem č. 142/1950 Sb. o řízení ve věcech občanskoprávních. Tento 

zákon upravil výpovědní důvod, že pronajímatel potřebuje byt pro sebe, svého manžela či děti 

tak, že nemovitost vlastnil pronajímatel dva roky před podáním návrhu a nemá k dispozici byt 

jiný. 

Význam tohoto zákona na ochranu nájemníků spočívá však spíše v tom, že jako první 

byl doplněn prováděcím předpisem s definicí náhradního bytu, bylo to vládní nařízení č. 
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103/1930 Sb. z. a n. o o pojmu náhradního bytu v § 1, odst. 2, zákona ze dne 28. března 1928, 

č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků. Jedná se o první definici bytové náhrady, kdy náhradní 

byt je definován tak, že je dostatečný pokud obsahuje-li kromě místností nutných k výkonu 

dosavadního povolání majitele bytu a kromě nutného příslušenství tolik obytných místností, 

kolik jich obsahuje dosavadní byt, nikoli však více obytných místností, než kolik dospělých 

osob obývalo byt v den podání návrhu na výpověď, není-li na újmu zdraví nájemníka a členů 

jeho rodiny, neztěžuje-li se jim značně výkon dosavadního jejich povolání, a je-li nájemné z 

něho žádané, jde-li o náhradní byt v domě pronajímatelově, úměrné dosavadnímu 

nájemnému, a jde-li o jiný byt náhradní, nejvýše tak veliké, aby je nájemník vzhledem k svým 

důchodům bez újmy ukojení ostatních svých nutných potřeb mohl platit. To znamená, byl 

určen co do velikosti počtem dospělých, jež obývali předmětný byt ke dni podání výpovědi 

z nájmu a co do nájmu nepřevyšujícího měrou značnou nájemné bytu předmětného. Jinak ve 

stavu způsobilém užívání nepoškozující zdraví nájemníku. Jako podmínka z dnešního pohledu 

výjimečná je dále stanoveno, že nebude ztěžovat výkon povolání nájemníka. 

2.3 Období Protektorátu Čechy a Morava  

         V době od 15. respektive 16. března 1939 do 8. – 9. května 1945 byla právní úprava 

samozřejmě deformována skutečností okupace nacistickým Německem, když pro naše území 

šlo o období Protektorátu Čechy a Morava. Z pohledu práva šlo o formu nelegální anexe 

našeho státu.  

         Pokud jde o nájemní vztahy k bytům, samozřejmě i zde se objevily změny v důsledku 

této politické situace poplatné těmto novým poměrům.  

     Považuji za nutné zmínit, pokud jde o časovou posloupnost přijatých legislativních změn 

nejdříve nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě RP19/40 ze dne 7. října 1940. 

Toto nařízení navázalo na již vydané nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě 

RP14/39 o židovském majetku, jímž mimo jiné bylo nadále zakázáno Židům najímání 

nemovitostí. Nařízením RP 19/40 pak bylo pro byty dříve Židům najímaným stanoven nový 

postup při uzavírání nových smluv, které mohly být uzavírány pouze se souhlasem  Ústředny 

pro židovské vystěhovalectví pod sankcí neplatnosti smlouvy.   

    Další úpravu v tomto období obsahovalo nařízení 103/1943 Sb. z. a n. o opatřeních, jímž se 

usměrňuje bytový trh, jímž byl bytový trh omezen tak, že bylo zakázáno spojování bytů a 

zejména bylo zakázáno mít v téže obci dva a více bytů. Vlastníkům byla stanovena ohlašovací 

povinnost ohledně bytů volných a pouze přechodně užívaných. Nájemní právo mohlo pak 
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nově zaniknout také prohlášením okresního úřadu, byl-li nájemník nebo jiný uživatel 

odsouzen řádným nebo mimořádným soudem pro činnost nepřátelskou Říši nebo pro porušení 

předpisů o válečném hospodářství k smrti nebo k trestu káznice delšímu dvou let. Dále obec 

mohla prohlásit za zaniklý nájem, pokud byl byt užíván pouze přechodně, nebo pro případ, 

kdy jeho uživatel měl další byt. Pro byty, jež podléhaly uvedenému režimu, pak obcím 

vzniklo právo přikázat nájemníka se sankcí neúčinnosti smluv, jež by byly uzavřeny 

v rozporu s tímto určením. Obce rovněž mohly přikazovat nájemníky do tzv. nadměrných 

bytů, jež uvedené nařízení definovalo dle počtu místností a příslušníků domácnosti.  

           Objevuje se zde i možnost směny bytů, jež podléhají souhlasu obce.  

          Přitom pro lepší realizaci takového řízeného hospodaření s byty byl ustaven vládním 

nařízením č. 166/1944 Sb. o úřadu pro hospodaření s obytnými místnostmi uvedený úřad jako 

místnostmi. Úřad byl oprávněn upravovat veškeré existující nájmy, čímž byla absolutní 

centralizace bytového trhu završena koncentrací jakýchkoli zásahů státu do nájemních vztahů.  

2.4 Zákon č. 141/1950 Sb. občanský zákoník 

Dalším občanským zákoníkem u nás se stal zákon č. 141/1950 Sb. přijatý u nás již po 

nástupu komunistické strany k moci v rámci tzv. právnické dvouletky. Protože tento zákon 

fakticky nahradil shora uvedený obecný zákoník občanský dnem 1. 1. 1951 a platil až do další 

úpravy v roce 1964 bývá tento zákoník označován jako střední občanský zákoník. Důvodová 

zpráva tohoto občanského zákoníku zdůrazňuje jako vzor sovětské socialistické právo a jeho 

vývoj. Novým politickým pořádkům je samozřejmě pak poplatná i nová právní úprava. 

Nicméně o obsahu středního občanského zákoníku samotného lze říci, že občanský zákoník 

převzal nejméně pro oblast nájmu základ úpravy z obecného zákona občanského, který mu 

časově předcházel. Obsah jeho úpravy tak z velké části stále odpovídá principům římského 

práva. Pravidla, jež skutečně omezily vůli smluvních stran a zavedly extrémní zásahy státu do 

práva soukromého a zde do nájmu bytu, byla fakticky většinově zavedena speciální úpravou 

danou dalšími zákony, jež popisuji dále ve své práci. Ve společnosti obecně a i v oblasti 

bytového práva speciálně docházelo k omezování významu vlastnického práva a logicky tak 

ochrana pronajímatele a vlastníka ustoupila pouze naoko ochraně nájemcově, kdy ale 

především rozhodující úlohu hrály zájmy socialistického státu na uspořádání a vedení bytové 

politiky jako státem zcela kontrolovaného prostředí. Stát dle shora popsané úpravy totiž nejen 

prováděl kontrolu přidělování a užívání bytů, ale v tomto období především sám byty 

přiděloval bez ohledu na jejich vlastníka a užívání bytu také měl možnost bez ohledu na vůli 
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vlastníka ukončit. Jednalo se tak o časové období, kdy lze těžko o nájmu bytu vůbec mluvit 

jako o smluvním vztahu, neboť oprávnění pronajímatele a to navíc s téměř absolutními 

možnostmi zásahu do existence a trvání vztahu zde převzal a vykonával stát. Právní úprava 

přitom jak bylo shora popsáno byla tomu poplatně roztříštěna do více zákonných předpisů, 

kdy nevinně se tvářící obecnou úpravu občanského zákoníku, jež dokonce přebírá pro nájemní 

vztahy v podstatě mnohé dikce obecného zákona občanského z roku 1918 měnily shora 

uvedené zákony do zcela jiné podoby.  

2.4.1 Pojem nájmu dle z.č. 141/1950 Sb. 

Úpravu nájemní smlouvy občanský zákoník č. 141/1950 Sb. obsahoval ve svých 

ustanoveních § 387 – 409. Na rozdíl od obecného zákoníku občanského se terminologie 

sjednocuje na označení smlouva nájemní a pojem pachtovní smlouva je již zcela vypuštěn. 

Definice právního vztahu pak je uvedena v ustanovení § 387 a 388 tak, že smlouvou nájemní 

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

Pojmové znaky jsou tedy vymezeny shodně s předchozí úpravou obecného zákoníku 

občanského. Rovněž úprava tohoto zákoníku, stejně jako tomu bylo dle obecného zákoníku 

občanského, neobsahovala samostatnou zvláštní úpravu pro nájem bytu a obecná úprava 

obsahovala jen několik speciálních ustanovení pro tento typ nájemního vztahu, jejichž část 

týkající se vzniku a zániku nájemního vztahu uvádím níže. Speciální úprava nájmu bytů je 

pak obsažena v dalších několika zákonech, které spolu s občanským zákoníkem teprve 

poskytují obraz úpravy bytového práva v této době.  

2.4.1.1 Speciální úprava zákona č. 67/1956 Sb. o hospodaření s byty 

Speciální úpravu k shora uvedenému občanskému zákoníku pro nájem bytů obsahovaly 

zákony o hospodaření s byty. Těmito pro popisované období byly zákon č. 138/1948 Sb. o 

hospodaření s byty, který nabyl účinnosti dne 4. 6. 1948 a byl zrušen v pořadí dalším 

zákonem o hospodaření s byty zákonem č. 67/1956 Sb., který dále nabyl účinnosti 1. ledna 

1957 a byl zrušen až zákonem č. 41/1964 Sb. totožného názvu o hospodaření s byty. Zákon č. 

67/1956 Sb. o hospodaření s byty obsahuje speciální úpravu ke shora uvedenému občanskému 

zákoníku pro nájem bytu. Uvedený zákon doplňuje základní terminologii bytového práva 

tohoto časového období tak, že v ustanovení § 75 odst. 1 definuje pojem bytu. Tento zákon 

tak poprvé poskytuje zákonnou definici předmětu nájmu bytu.  Bytem se dle uvedeného 

ustanovení rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního 

úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto svému účelu sloužit jako samostatné bytové 

jednotky. Pokud pak tedy předmětem právního vztahu není byt dle takového rozhodnutí 
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stavebného úřadu jako byt určený, ale jedná se například o jakýkoli typ nebytového prostoru, 

nemůže k takovému předmětu právního vztahu samozřejmě vzniknout smlouva o užívání 

bytu, a to jakýmkoli způsobem. Na situaci pak ničeho nemění délka případného užívání ani 

dobrá víra účastníků takového právního vztahu. Jako smlouva o užívání bytu nemůže být 

smlouva o takovém předmětu platná a jedná se navíc o neplatnost absolutní, kterou zkoumá 

soud z úřední činnosti.  

V praxi pak by měly soudy v případech, kdy v řízení vyvstanou jakékoli pochybnosti o 

určení prostor, jež mají být předmětem smlouvy o užívání bytu, vyžádat rozhodnutí o určení 

předmětných místností vydaných pro předmětné období stavebním úřadem. Za situace, kdy 

pak bude zjištěno, že podmínka určení prostor jako byt chybí, nemůže samozřejmě uživatel 

čerpat zákonnou ochranu určenou pouze pro nájemníka bytu a namístě je, pokud mu nebude 

svědčit jiný řádný titul k užívání prostor například smlouva u užívání prostor nebytových, 

uložit takovému uživateli je vyklidit, a to bez nároku na jakoukoli náhradu.   

Je pak pravdou, že zákon č. 67/1956 Sb. a dokonce již jemu časově předcházející zákon 

č. 138/1948 Sb. umožňuje za předepsaného postupu a rozhodování místních národních výborů 

slučování a dělení stávajících bytů, když i dnes běžně existující nájemní vztahy mohou být a 

v praxi také často bývají zatíženy vadou spočívající v postupu právě běžném v tomto období, 

kdy docházelo k dělení a slučování bytů sice za zachování postupu stanoveného předmětným 

zákonem, nicméně bez provedení rekolaudace takto nově vzniklých objektů bydlení a určení 

nových bytových jednotek stavebním úřadem k užívání byt. Pak ovšem nově sice fakticky 

vzniklé celky k bydlení vzniklé dělením či sloučením bytů dříve existujících nejsou byty 

skutečnými a vzhledem k pozdější nové povinnosti uzavřít nájemní smlouvu k bytu v písemné 

podobě pod sankcí neplatnosti může tato skutečnost znamenat absolutní neplatnost 

zkoumanou samozřejmě soudem z úřední povinnosti řady uzavřených a po dlouhá léta 

nezpochybněných smluv. Ze své praxe mohu uzavřít, že spíše většina bytů slučovaných či 

rozdělovaných v tomto období nebyla podrobena řízení před stavebním úřadem a nebyla 

kolaudována.  Tento poznatek pak znamenal ukončení mnoha soudních sporů s výsledkem 

uložení vyklizení bytu bez náhrady pro domnělého nájemníka, jenž byl nepříjemným 

překvapením pro tuto stranu sporu.  

Zákon č. 67/1956 Sb. pak dále také poprvé uvádí kategorie bytů v podobě bytů 

ministerstva vnitra vedle bytů podnikových a vojenských, když tyto kategorie se již blíží těm, 
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které byly pozdější zákonnou úpravou převzaty rozšířeny a poté transformovány z.č. 

509/1991 Sb. na kategorie bytů, jež známe dnes. Dle tohoto zákona jsou pak byty  

- Podnikové byty jsou ty, které dne 31. prosince 1956 byly organizace oprávněny 

přidělovat svým zaměstnancům, jakož i jednotlivé byty, které organizace získaly nebo 

získají po 31. prosinci 1956 ze státní bytové výstavby pro trvalé ubytování vlastních 

zaměstnanců. 

Vojenskými byty se rozumí všechny byty v obytných domech, určených výhradně pro 

ubytování vojáků z povolání a jednotlivé byty, které vojenská správa získává z nové bytové 

výstavby. V jiných domech jsou to byty, jejichž uživateli byli dne 1. ledna 1957 vojáci z 

povolání, vyjímajíc však byty, jež mají povahu podnikových bytů nebo bytů zaměstnaneckých 

a které jsou v domech družstev nebo v rodinných domcích.   

Přitom byty vojenské opět obecně pozbyly této své povahy, jestliže po 1. lednu 1957 

přestal uživatel bytu být vojákem z povolání, anebo byt byl přidělen jiné osobě nevojákovi z 

povolání.  

- Byty ministerstva vnitra jsou byty v obytných domech určených výhradně pro ubytování 

příslušníků ministerstva vnitra v činné službě a jednotlivé byty, které krajská správa 

získává z nové bytové výstavby. 

Pro byty družstevní pak byla speciální úprava obsažena v zákoně č 27/1959 Sb. o 

družstevní bytové výstavbě. Družstva v té době stavební jsou dle tohoto zákona lidovými 

družstvy. Pro nájem družstevních bytů pak v některých ohledech platí speciální úprava dle 

výkladu uvedeného dále. 

2.4.2 Vznik nájmu bytu dle  z.č. 141/1950 Sb.  

Pokud jde o vznik nájemní smlouvy, zákon č. 141/1950 Sb. stejně jako předcházející 

obecný zákon občanský nestanoví nutnost písemné formy a smlouva tedy stále mohla být i o 

nájmu bytu uzavřena ústně či dokonce konkludentně při splnění pojmových znaků 

stanovených definicí smlouvy tedy odevzdání věci k dočasnému užívání za úplatu.  V tomto 

směru není tento občanský zákoník změnou oproti obecnému zákoníku občanskému. Nicméně 

svobodnou vůli stran omezuje speciální úprava, která stanoví řadu zásahů státu do způsobu 

vzniku nájemní smlouvy k bytu a omezuje svobodnou vůli pronajimatele při uzavírání smluv 

po účinnosti této speciální úpravy provedené zákonem č. 123/1948 Sb. o hospodaření s bytu a 

zákonem č. 67/1956 Sb.  
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2.4.2.1 Speciální úprava vzniku nájmu bytu dle zákonů č. 138/1948 Sb. a z.č. 67/1965 Sb. 

o hospodaření s byty 

Zákony č. 138/1948 Sb. o hospodaření s byty a později z. č. 67/1956 Sb. téhož názvu 

zavedly pro vznik nájemní smlouvy řadu zcela nových pravidel. V těchto zákonech je 

obsažena úprava postupů při vzniku nových nájemních smluv k bytům, jež zcela odrážela 

tehdejší politickou situaci, kdy dochází k absolutním vstupům státu a popření svobody při 

uzavírání smluv. 

Uvedené zákony upravují ohlašovací povinnost ohledně bytů uvolněných či 

neužívaných a uvádějí postup sestavování pořadníků uchazečů o byty. Z těchto pořadníků dle 

ustanovení z. č. 138/1948 Sb. i dle textu z.č. 67/1956 Sb.  příslušný místní národní výbor do 

volného bytu dokonce přikáže nového uživatele, a to bez součinnosti vlastníka bytu a dle 

textu obou zákonů o hospodaření s byty tak nový uživatel vstoupí na místo nájemníka bytu, 

pokud je již byt vyklizen nebo po jeho vyklizení. Místní národní výbor pak má také možnost 

prohlásit jinak poskytnutý byt za neplatně pronajatý, čímž samozřejmě je postavení státu 

upraveno co do možnosti omezit smluvní volnost, jako absolutní. Možnost prohlásit nájemní 

smlouvu za zrušenou přitom má místní národní výbor také tehdy, je-li smlouva proti 

veřejnému zájmu, kterážto dikce otevírala obrovský prostor pro uplatnění tehdejších 

politických důvodů a umožňovala v podstatě smlouvu zrušit, kdy to bylo žádáno z jakéhokoli 

důvodu, pokud k tomu byli příslušní úředníci svolni. Zákon v této době pak dle svého textu 

dovoloval byt poskytnout pouze státně spolehlivé osobě dle pořadníku. Jako přednostní osoby 

pak z.č. 138/1948 Sb. výslovně označoval osoby stižené tuberkulosou nebo k jejichž 

domácnosti patří taková osoba, rodiny s nezaopatřenými dětmi, jakož i mladé manžele, 

zvláště pak těm, jimž se narodilo nebo podle lékařsky prokázaného těhotenství se má narodit 

dítě. Přitom se má přihlížet k prověřeným účastníkům boje za národní osvobození, k osobám 

poškozeným národní, rasovou nebo politickou persekucí, k osobám vracejícím se do 

pohraničního území, jež byly nuceny opustit před osvobozením, nebo do vlasti z ciziny, k 

osobám poškozeným válkou, zejména k těm, jejichž dosavadní byt byl válečnými událostmi 

zničen. Další zákonná úprava provedená zákonem č. 67/1956 Sb. pak pořadí v seznamech 

uchazečů o byt již ale stanovuje dle podle naléhavosti bytové potřeby a se zřetelem na 

význam své práce přicházejí v nejbližším časovém údobí. Mizí tedy hledisko rodiny a dětí a 

zohledňuje se pouze každý uchazeč dle svého významu pro společnost spočívající zejména 

v jeho pracovním zařazení. Tedy spíše krok směrem k možnosti operovat se seznamem dle 

potřeby rozhodovatele.  
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K přidělování místním národním výborem popsaným způsobem z pořadníků pak 

nedochází u bytů stavebních bytových družstev, jednotných zemědělských družstev, 

vojenských bytů, bytů podniků vystavěných z vlastních prostředků těchto podniků a 

domovnických bytů. Přitom pro byty vojenské přiděluje náčelník a místní národní výbor zde 

uděluje pouze souhlas s takovým přidělením. Souhlas místního národního výboru potřebuje 

vlastník přidělující byt jako domovnický se sjednáním příslušného pracovního poměru. U 

bytů družstevních. Podnikové byty, byty ministerstva vnitra a družstevní byty přiděluje 

výkonný orgán místního národního výboru na návrh příslušného podniku, krajské správy 

ministerstva vnitra nebo předmětného družstva.  

Zavádí se pak nová a zcela zvláštní kategorie bytů, kterými jsou byty nadměrné, jež 

zákon č. 138/1948 Sb. popisuje jako byty, jejichž počet místností převyšuje počet uživatelů. 

Časově následující úprava zákona č. 67/1956 Sb. definici nadměrných bytů mění na výpočet 

dle podlahové plochy počítané dle počtu osob uživatelů. Tyto byty pak podléhají zvláštní 

ohlašovací povinnosti a místní národní výbor může pro nadměrné byty buď prohlásit smlouvu 

o užívání takového bytu za neplatnou, nebo do přespočetných místností přikázat dalšího 

uživatele. Pro tyto byty tedy vznikají nájemní práva přikázáním místního národního výboru.  

Pro družstevní byty pak byla zavedena další speciální úprava zákonem č. 27/1959 Sb., 

když tímto zákonem dle jeho ustanovení § 11 jsou družstevní byty vyňaty z přidělovacího 

práva národních výborů. Pokud trvá členství v družstvu, nevztahují se na tyto byty členů 

družstva ani ostatní ustanovení zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty a nemůže proto 

národní výbor vydat proti členům družstva příkaz k vyklizení, a to ani z důvodů nadměrnosti 

bytu.   

Uvedené speciální zákony pak poprvé upravují institut směny bytů, kdy se umožňuje 

nově nájemníkům si byty, k nimž jim svědčí nájemní právo mezi sebou vyměnit. Tento 

institut v různých podobách byl převzat dalšími úpravami bytového práva, které časově 

následovaly tuto. Při směně bytů pak vznikají nájemníkům fakticky nájemní vztahy k novým 

bytům, i když právně jde o změnu v subjektu právního vztahu, tato problematika dle mého 

názoru patří k výkladu vzniku a zániku nájmu bytů. Dle popisovaných zákonů o hospodaření 

s byty pak směny bytů jsou pak umožněny nájemcům pouze se svolením místního národního 

výboru.  Svolení místního národního výboru nepodléhají byty družstevní, vojenské, 

ministerstva vnitra, podnikových bytů vystavěných v podnikové bytové výstavbě. Souhlas 

vlastníka domu se žádá v podobě jeho souhlasu dle této úpravy pouze pro byty družstevní, a 
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podnikové vystavěné z vlastních prostředků takových družstev či podniků a u směny 

pronajaté části rodinného domu. Pro byty vojenské vydává souhlas náčelník. Místním 

národním výborům je pak dána také možnost směny i zpětně prohlásit za neplatné, takže 

stejně jako při přidělování bytů i zde hrají státní orgány v bytovém právu této doby úlohu 

absolutní moci, když zcela rozhodují a mají i právo zneplatnit dohody občanů. 

Pokud jde o byty družstevní, opět platí speciální úprava zákona č. 27/1959 Sb., dle 

něhož ke směně bytů v domech družstev není na rozdíl od bytů ostatních dle výkladu 

uvedeného shora třeba souhlasu výkonného orgánu národního výboru. 

2.4.3 Zánik nájmu bytu dle z.č. 141/1950  Sb. 

V ustanoveních z.č. 141/1950 Sb. občanského zákoníku § 389 – 409 jsou uvedeny 

obecné způsoby, jimiž nájemní smlouva zaniká, obdobně jako tomu bylo v obecném zákoníku 

občanském. Těmito jsou  

A/ Uplynutí času 

Opět smlouvy sjednané na dobu určitou zanikaly uplynutím vymezené doby. Ve shodě 

s obecným zákoníkem občanským je i zde obsažen institut obnovení nájmu, kdy dle 

ustanovení § 398 odst. 2 užívá-li tedy nájemce věci i po se nájemní smlouva za týchž 

podmínek, za kterých byla ujednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se 

obnovuje vždy na rok, nájem ujednaný na dobu kratší, na tuto dobu. Pro nájem bytu ovšem 

platí úprava speciální daná zde z.č. 142/1950 Sb. občanským soudním řádem, která stanoví, 

že pokud jde o smlouvy o nájmu bytu uzavřené na dobu určitou, hledí se na ně jako na 

smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s obecnou možností výpovědi. Tato právní úprava na 

rozdíl od speciální úpravy zákony na ochranu nájemce za účinnosti obecného zákoníku 

občanského nájmy na dobu určitou prostě mění na nájmy na dobu neurčitou, nečeká se na 

skončení vztahu s nástupem obnovení, ale doba vztahů se mění účinnosti zákona.  

B/ Výpověď 

Dalším způsobem zániku nájemní smlouvy je rovněž ve shodě s obecným zákonem 

občanským výpověď. Pro tu je stanovena u předmětu nájmu nemovitosti, tedy i pro nájem 

bytu, již delší výpovědní doba než stanovil obecný zákoník občanský, neboť se stanoví 

možnost výpovědi jako čtvrtletní k 10. lednu, 10. dubnu, 10. červenci a 10. říjnu s tím, že 

vyklidit je nutno do následujícího 15. dne příslušného měsíce. Speciální úpravu výpovědi 
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z nájmu bytu ze strany pronajímatele ovšem pro toto období obsahoval jiný zákon, který 

uvádím níže. Obecnou úpravou se řídí výpověď nájemce. 

C/ Odstoupení 

Smlouva pak může zaniknout také odstoupením, kdy 

- nájemce pak má také právo odstoupit v podstatě obdobně jako dle úpravy obecného 

zákoníku občanského kdykoli, když byla najatá věc odevzdána ve stavu nezpůsobilém 

buď k užívání smluvenému nebo obvyklému, anebo když se později bez viny nájemcovy 

stane nezpůsobilou k smluvenému nebo obvyklému užívání, když se stane 

neupotřebitelnou, anebo když mu bude odňata taková část věci, že by tím byl zmařen 

účel smlouvy. Pro nájemce bytu pak opět platí další zvláštní ochrana, neboť toto právo 

odstoupit má i tehdy, když při uzavření smlouvy o stavu předmětu nájmu věděl. Práva 

odstoupit od smlouvy nelze se navíc pro tento případ předem vzdát.  

- Pokud jde o odstoupení pronajímatele, obecná úprava tohoto občanského zákoníku 

upravuje tuto možnost pro pronajímatele obdobně jako úpravy předchozího občanského 

zákoníku obecného, a to i pro obdobné důvody. Pro nájem bytu ovšem platila níže 

popsaná speciální úprava z.č. 142/1950 Sb., která popisuje možnost pronajímatele a 

důvody pro zrušení smlouvy bez výpovědi. Tuto úpravu rozvádím dále ve své práci. 

Přitom tato speciální úprava je obligatorní a tak dispozitivní a obecnou úpravu 

obsaženou v občanském zákoníku č. 141/1950 Sb. vyloučí.  

D/ Zánik věci 

Zákon na rozdíl od obecného zákoníku občanského již neobsahuje výslovně pro případ 

zaviněného zničení věci, jež je předmětem nájmu, povinnost úhrady. Tato právní úprava 

pouze obsahuje nárok na odškodnění poškození věci nebo přílišného opotřebení nájemcem, 

které musí však být pronajímatelem u nájemce uplatněno ovšem v prekluzivní lhůtě šesti 

měsíců od vrácení najaté věci. 

E/ Zcizení věci 

Pokud jde o zcizení věci, jež je předmětem nájmu, pak u věci nemovité dle této právní 

úpravy, má toliko nájemce právo rozvázat nájemní smlouvu řádnou výpovědí v tomto 

případě, a to i když byla uzavřena na určitou dobu; výpověď však musí dát v nejbližším 
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výpovědním období (§ 400). Zde se sice právní úprava liší od právní úpravy obecného 

zákoníku občanského, nicméně výpověď pronajímatele stejně za účinnosti obecného zákoníku 

občanského i občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. byla upravena speciální úpravou, takže 

aplikace úpravy obecné byla ohledně výpovědi pronajímatele i z tohoto důvodu vyloučena.  

  F/ Smrt smluvní strany 

Pro případ smrti pak nájemní vztah nezaniká. Zákon č. 142/1950 Sb. občanský soudní 

řád pak obsahuje hmotněprávní ustanovení jako speciální úpravu vztahů pro nájmy bytů pro 

případ smrti nájemníka, kdy přebírá v ustanovení § 393 institut přechodu nájmu, jak ho znala 

úprava platná za účinnosti obecného zákoníku občanského. Formulace zákonnou dikcí je ale 

oproti starší úpravě zpřesněna. Dle ustanovení § 393 z.č. 142/1950 Sb. pak tedy zemře-li 

nájemce, vstupují dnem jeho smrti v nájemní smlouvu příslušníci jeho rodiny, kteří v tento 

den s ním žili ve společné domácnosti a nemají vlastní byt, jakož i za téže podmínky osoby, 

které s ním žily ve společné domácnosti nejméně jeden rok před jeho smrtí a které se staraly z 

tohoto důvodu o společnou domácnost, anebo byly na něho odkázány výživou. Prohlásí-li 

však - nejsou-li dědici - do týdne po tom, co se dověděli o smrti nájemce, že odmítají 

pokračovat v nájemním poměru, platí, že nedošlo ke vstupu do nájemního poměru. To pak 

platí i v případě, že nájemce trvale opustil společnou domácnost. Za příslušníky rodiny podle 

uvedeného ustanovení se považují manžel (manželka), příbuzní v pokolení přímém (i z 

osvojeneckého poměru) a sourozenci. Na rozdíl tedy od úpravy platné za účinnosti 

předchozího občanského zákoníku se mění okruh oprávněných osob k přechodu nájmu bytu, 

kdy namísto dědiců, jež takto stanovily předpisy platné za účinnosti obecného zákoníku 

občanského, zde nastupují vyjmenované příbuzné a spolužijící osoby. Poprvé se uvádí 

taxativní výčet příbuzných a spolužijících osob v podstatě v podobě, kterou zná i dnešní 

úprava. Pro tyto osoby je pak právo určeno. Zcela nově je pak těmto osobám dána možnost 

nevyužít práva na přechod nájmu odmítnutím.  

Pro byty družstevní byla stanovena v zákoně č. 27/1959 Sb. speciální úprava s tím, že 

zemřel-li člen družstva, mají jeho rodinní příslušníci, kteří jsou dědici, nárok, aby jeden z nich 

byl do družstva přijat na místo zemřelého člena. Podmínkou ovšem je, že si takový dědic podá 

přihlášku do družstva do dvou měsíců po pravomocném skončení řízení o dědictví. Nedochází 

tedy, jako je tomu později, k automatickému dědění družstevního podílu a s tím spojeného 

nájmu družstevního bytu, neboť zde je dědic přijímán na základě jeho podané přihlášky do 
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příslušného družstva. Za rodinné příslušníky se zde považují manžel, příbuzní v přímém 

pokolení (i z osvojeneckého poměru) a sourozenci. 

2.4.3.1 Speciální úprava zániku nájmu bytu dle z.č. 142/1950 Sb. a nařízení č. 179/1950 

Sb. 

Shora popsanou úpravu obsahoval tehdejší občanský zákoník pro nájemní smlouvy jako 

takové, nicméně úpravu, jež nás zajímá dále podrobně obsahovala norma procesního práva 

zákon č. 142/1950 Sb. o řízení ve věcech občanskoprávních. Tento zákon nabyl účinnosti dne 

1.1.1951 a byl zrušen až aktuálním občanským soudním řádem č. 99/1963 Sb. Zákon č. 

142/1950 Sb. pak stanovil speciální úpravu pro nájem bytů ke shora popsané úpravě obecné, 

jež se tedy uplatnila přednostně. V  ustanovení § 382 – 393 obsahoval tento zákon úpravu tzv. 

chráněných nájmů, kterým byl mimo jiné tehdy i nájem bytu. Zákon č. 142/1950 Sb. tedy 

obsahoval speciální úpravu pro nájemní smlouvy k bytům k úpravě shora uvedené obsažené 

v zákoníku občanském i když šlo označením o normu procesní, jež by tedy měla úpravu 

občanského zákoníku pouze provádět.  

Pro nájem bytu pak tato úprava zná pouze tři způsoby skončení vztahu ze strany 

pronajímatele, a to dohodou, soudním smírem nebo s přivolením soudu v předepsaném 

řízení, když jde o obligatorní úpravu a k neplatnosti se v každém typu řízení přihlíží z úřední 

povinnosti. Úprava zákona č. 142/1950 Sb. pak jako závazná a speciální vyloučí obecnou a 

pro výpověď z nájmu bytu platí, že soud přivoluje k výpovědi z nájmu při důležitých 

důvodech nebo při zvlášť naléhavých důvodech může přivolit ke skončení nájmu i bez 

výpovědi. Na rozdíl od úpravy předchozí i úpravy obecné pronajímatel nemá právo odstoupit 

od smlouvy sám, neboť i ke zrušení smlouvy bez výpovědi / tedy v podstatě odstoupení / 

potřebuje dle této právní úpravy přivolení soudu. Pokud jde o soudní řízení, zahajovalo se na 

návrh pronajímatele, který byl povinen uvést vždy předmět nájmu a dobu, na kterou dával 

výpověď nebo kdy má nájemní poměr skončit pro zrušení nájmu bez výpovědi. Na rozdíl od 

úpravy za účinnosti obecného zákoníku občanského již není vedeno zkrácené námitkové 

řízení, ale řízení před soudem je vedeno dle obecných pravidel. Novinkou oproti předchozí 

úpravě je nutnost požádat v soudním řízení o vyjádření místního národního výboru, což 

ovšem zcela odpovídá duchu úpravy předmětné. Rozsudek soudu ve věci přivolení 

k výpovědi z nájmu bytu pak nahrazoval výpověď samu, soud určoval, kdy nájemní vztah 

končí i kdy má být předmět nájmu předán. 
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Pokud jde o výpovědní důvody, tyto upravuje prováděcí nařízení ministra spravedlnosti 

č. 179/1950 Sb. o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jejich zrušení 

bez výpovědi. Uvedené nařízení nabylo účinnosti dne 1. 1. 1951 a bylo zrušeno až občanským 

zákoníkem č. 40/1964 Sb. Výpovědní důvody jsou v tomto předpisu rozděleny na důvody 

spočívající v potřebě pronajímatele, které představují  

- potřebu podniku úřadu, ústavu nebo zařízení státní správy poskytnout byt svému 

zaměstnanci, jestliže je byt pro zaměstnance určen. Tento důvod nahradil přivolovací 

důvod dřívější právní úpravy platné za účinnosti obecného zákoníku občanského, který 

stanovil potřebu nikoli samozřejmě podniku či socialistické organizace, ale samotného 

pronajímatele, který chtěl byt jako provozovnu svého podniku. Rozdíl v dikci tohoto 

povolovacího důvodu je samozřejmě dán rozdílností způsobu chráněného vlastnictví, 

kdy obecný zákoník občanský chránil majetek člověka, kdežto střední občanský zákoník 

majetek socialistický náležející organizacím a úřadům. 

- potřebu družstva poskytnout byt svému členu. Zde jde o nově přidaný výpovědní důvod, 

který se za účinnosti předchozího občanského zákoníku nevyskytoval. 

- potřebu cizího státu pro diplomatickou misi či konsulární úřad, což je důvod zcela 

obdobný důvodu uváděnému za účinnosti obecného zákoníku občanského.  

- pronajímatel obdržel od stavebního úřadu příkaz či souhlas k stavebním úpravám, které 

se neobejdou bez vyklizení předmětného bytu. Za úpravy platné při obecném zákoníku 

občanském byl důvod definován jako povolení k užitečnější stavbě, tedy byl důvod 

definován jinak i když fakticky je dán shodně v rozhodnutí stavebního úřadu 

vylučujícího užívání předmětného bytu. 

- chce-li se pronajímatel nastěhovat do bytu ve svém rodinném domku nebo potřebuje-li 

bytu v něm pro své ženaté (vdané) děti s tím, že dikce zákonného ustanovení dále zní 

zcela poplatná tehdejším politickým poměrům, pokud nevyžaduje podle uvážení poměrů 

jak pronajímatelových nebo jeho dětí, tak nájemcových obecný zájem, zejména zájem na 

plnění úkolů jednotného hospodářského plánu, ani hospodářské a rodinné poměry 

nájemcovy, aby nájemní poměr zůstal zachován. Mimo dovětku s významem jednotného 

hospodářského plánu, který odpovídá socialistické společnosti té doby, byl tento 

výpovědní důvod uveden již v úpravě platné za účinnosti předchozího obecného 

zákoníku občanského.  
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Pro všechny shora uvedené důvody pro přivolení k výpovědi z nájmu bytu stanoví tato 

právní úprava sankci, že pokud nebude byt do třiceti dnů použit pro potřebu uvedenou jako 

důvod přivolení, je povinen pronajímatel nájemci byt znovu pronajat a uhradit mu škodu.  

Další skupinou výpovědních důvodů jsou důvody spočívající v chování nájemce, když 

tyto jsou: 

- nájemce přes výstrahu užívá nájemního předmětu nebo trpí, aby se ho užívalo tak, že 

pronajímateli vzniká značná škoda; což bylo dle úpravy platné za účinnosti předchozího 

občanského zákoníku důvod pro zrušení smlouvy bez výpovědi. 

- byl-li nájemce odsouzen pro trestný čin nebo závažnější přestupek, které byly spáchány 

vůči pronajímatelovi nebo jeho zástupci nebo vůči spoluobyvatelům domu. Výpovědní 

důvod odpovídá důvodu uváděnému již za účinnosti obecného zákona občanského 

ovšem s tím, že jsou vypuštěny trestné činy na majetku patřícího k domu a důvod je 

omezen na trestné činy na osobách v domě.  

- nezaplatí-li nájemce nájemné, ač byl po jeho splatnosti upomenut, do konce lhůty, 

kterou mu pronajímatel povolil alespoň na patnáct dnů od upomínky. Tento výpovědní 

důvod odpovídá úpravě časově předcházející za účinnosti obecného zákoníku 

občanského s tím, že zde je prodloužena náhradní lhůta k zaplacení z tehdejších 24 

hodin na nynějších 15 dní.  

- dal-li nájemce bez vážných důvodů do podnájmu celý byt nebo sice jeho část, ale ve 

zbývající části sám nebo příslušníci jeho rodiny nebydlí.  

- nájemce nebo osoba, která s ním bydlí, přes výstrahu hrubým způsobem porušuje zásady 

společenského soužití v domě, zejména porušuje opětovně hrubě pořádek v domě nebo 

budí v něm svým chováním pohoršení. Poslední dva důvody pak dikcí zcela odpovídají 

konstrukci výpovědního důvodu daného za účinnosti obecného zákoníku občanského.  

Přitom důležitým důvodem k výpovědi je též, musí-li se dům podle vykonatelného 

příkazu příslušného národního výboru jako stavebního úřadu zbořit. Pro tento případ a pro 

případ, kdy nájemce přes výstrahu užívá nájemního předmětu nebo trpí, aby se ho užívalo tak, 

že pronajímateli vzniká značná škoda, může pronajímatel žádat také zrušení nájemního vztahu 

bez výpovědi. Tato dikce zcela odpovídá úpravě účinné za obecného zákoníku občanského. 

Oproti úpravě za účinnosti předchozího občanského zákoníku byly vypuštěny jako 

přivolovací důvody: 
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- vyhoštění ze státu či obce, 

-  dále skutečnost, že nájemník má jiný dostatečný byt či dům nebo nebydlí-li nájemník 

v bytě trvale, 

- a že nájemník užívá bytu k jinému účelu než bydlení bez povolení nutného dle zákona. 

Tehdejší zákonná úprava pak stejně jako úprava předchozího občanského zákoníku 

umožňovala také dát výpověď i z jiných než zákonem vyjmenovaných a shora uvedených 

důvodů za situace, kdy je za důležité uzná soud a výčet povolovacích důvodů je stále uváděn 

jako demonstrativní. Samozřejmě, že tato možnost otevírala v době nesvobody při vládě 

komunistické strany dveře pro přivolení k výpovědi například i z politických důvodů, pokud 

k tomu byl samozřejmě soud ochoten.  

2.4.3.2 Zákon č. 138/1948 Sb.  a z. č. 67/1956 Sb. 

2.4.3.2.1 Příkazy k vyklizení 

Zcela zvláštní kapitolu právní úpravy v této době tvořily z.č. 138/1948 Sb. a z.č. 

67/1965 Sb. o hospodaření k bytu, které zakotvily pro místní národní výbory možnost vydávat 

příkazy k vyklizení. Nejednalo se však o nějaké exekuční řízení, ale o skutečné rozhodování o 

existenci či ukončení nájmu a proto nemohu tento zvláštní institut opomenout uvést. Dle textu  

z.č. 138/1948 Sb. o hospodaření s byty místní národní výbory ve všech případech, kdy 

rozhodly o neplatnosti nájemní smlouvy, dále v případech, kdy smlouva byla neplatná i tam, 

kde byl byt užíván bez právního důvodu uložily uživateli byt vyklidit příkazem k vyklizení. 

Takto tedy místní národní výbory rozhodovaly bez jakékoli součinnosti vlastníka bytu, kdy 

odvolat se mohl uživatel pouze v rámci soustavy národních výborů k nadřízenému národnímu 

výboru, jehož rozhodnutí bylo pak konečné.  

Již komplikovanější úpravu příkazů k vyklizení obsahuje z.č. 67/1956 Sb., kdy příkazy 

k vyklizení vydával shodně s předchozí úpravou místní národní výbor, vykonatelným se 

ovšem příkaz stal po až po rozhodnutí soudu. Soud rozhodoval v ústním jednání a účastníkem 

byl mimo uživatele také vlastník bytu. Nicméně příkaz k vyklizení mohl vydat místní národní 

výbor, pokud mělo dojít dle právní úpravy k vyklizení bytu, ale i nově dle z.č. 67/1956 Sb. 

v podstatě také tam, kde bychom očekávali institut výpovědi z nájmu, když tento příkaz 

k vyklizení výpovědi v některých případech konkuruje. Místní národní výbor zde přebírá 

zcela práva pronajímatele. Jako důvody pro příkaz k vyklizení zákon totiž uvádí  
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- uživatel, který nemá jiného bytu, bez vážných důvodů nebydlí nebo bydlí toliko občas. 

Zde se jedná jednoznačně o důvod, jež úprava účinná za obecného zákoníku občanského 

znala jen jako důvod k přivolení k výpovědi z nájmu bytu. 

- pokud uživatel zemře a nedochází k přechodu nájmu bytu 

- uživatel má dva byty, to platí i tehdy, mají-li dva byty manželé (druh a družka), kdy 

opětovně za obecného zákoníku občanského šlo jen o důvod k přivolení k výpovědi 

z nájmu, 

- je-li byt nadměrný, 

- nájemník dluhuje nájemné aspoň za 3 měsíce a vlastník domu ho doporučeným dopisem 

upomenul a povolil mu aspoň 15denní lhůtu k zaplacení, a jestliže nájemník nezaplatil 

dlužnou částku ani do této lhůty. Zde se dokonce jedná o aktuální důvod k přivolení. 

Příkaz k vyklizení bytu lze vydat i tehdy, jestliže uživatel bytu nezaplatí místní poplatek 

z bytu za 6 měsíců nebo přesahuje-li dlužná částka poplatku nájemné nebo cenu užívání 

bytu za tři měsíce. 

- nájemník nebo příslušník jeho domácnosti byl odsouzen pro trestný čin, spáchaný v 

souvislosti se soužitím v domě na jeho spoluobyvatelích, nebo byl potrestán pro 

porušení základních pravidel společenského soužití v domě a nepožádá-li vlastník domu 

na výzvu příslušného výkonného orgánu místního národního výboru soud o přivolení 

k výpovědi. Opět se jedná o aktuální přivolovací důvod. 

- nedojde-li při rozvodu manželství mezi manžely k soudní dohodě o společném bytě a 

není-li žádný z nich ochoten se z bytu dobrovolně vystěhovat, může výkonný orgán 

místního národního výboru na žádost jednoho z rozvedených manželů, aby jim umožnil 

oddělené bydlení, uložit některému z nich, aby se z bytu vystěhoval. Při rozhodování o 

takové žádosti musí výkonný orgán přihlížet k zájmům nezletilých dětí. Toto ustanovení 

je jakýmsi předchůdcem, i když samozřejmě značně nedokonalým a spočívající výlučně 

ve vůli státu institutu zrušení práva společného nájmu manželů, jež byl zaveden v úpravě 

dalšího občanského zákoníku. 

- nájemníkovi, který bydlí v rodinném domku a bez řádného důvodu odmítá svůj byt 

uvolnit pro nastěhování vlastníka tohoto domku nebo jeho ženatého (vdaného) dítěte, ač 

má nájemník možnost přestěhovat se do jiného bytu, který má všechny náležitosti 

náhradního bytu. Opět se jedná o aktuální přivolovací důvod. 

- je-li dán důvod obecného zájmu zákonem popsaný jako : má-li se budovy, která je v 

socialistickém vlastnictví nebo se jím vyvlastněním v tomto ocitne, zcela nebo zčásti 

použít k uskutečnění podrobného nebo zastavovacího plánu nebo k provedení asanace 
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anebo v naléhavém zájmu socialistické výstavby k jiným účelům než k bydlení;  byla-li 

obytná budova nebo její část přikázána do užívání k zajištění zemědělské výroby. Pokud 

nájemník nabyl byt s porušením předpisů o hospodaření s byty nebo na podkladě 

nepravdivých nebo neúplných údajů anebo dosáhl přidělení bytu trestným činem. 

Vyklizení přitom může být uloženo i osobám, které bez povolení bydlí s řádným 

nájemcem. 

Při konkurenci důvodu k příkazu k vyklizení a důvodu k výpovědi přitom zákon stanoví, že 

národní výbor příkaz nevydá, pokud vede pronajímatel řízení o výpovědi z nájmu z téhož 

důvodu. 

2.4.3.2.2 Bytové náhrady u příkazů k vyklizení 

Pro případy příkazů k vyklizení pak uvedené zákony nově stanoví povinnost poskytnout 

bytovou náhradu a to poprvé v historii bytového práva s rozlišením náhradního bytu, 

ubytování a bez náhrady v poměrně podrobně stanovených případech. Toto rozlišení a 

podmínky přiznání bytové náhrady se pak staly vzorem další úpravy pro poskytování 

bytových náhrad, jež se u nás uplatňovaly až do účinnosti z.č.  89/2012 Sb.. Jedná se o značné 

rozšíření oproti předcházející úpravě platné za účinnosti obecného zákoníku občanského, kdy 

byla známa pouze bytová náhrada v podobě náhradního bytu, i když nižšího stupně než bytu 

původního. Poskytování bytových náhrad v této podobě přitom přetrvalo v bytovém právu až 

do účinnosti z.č. 89/2012 Sb. tedy do 1.1.2014, když až nový občanský zákoník od bytových 

náhrad ustoupil. Do té doby byla otázka bytové náhrady hojně řešena v tisících soudních 

sporech často i jako hlavní problém případu. 

Pokud jde o definice bytových náhrad, pak z.č. 67/1956 Sb. definuje: 

Náhradní byt jako zdravotně nezávadný a způsobilý byt k obvyklému užívání a 

zdravotně vhodný a musí počtem i rozměry obytných místností být vzhledem k počtu 

příslušníků domácnosti příštího uživatele přiměřený jeho bytové potřebě. Osobám, které bydlí 

v menších než přiměřených bytech a jež jsou povinny vyklidit zaměstnanecký nebo 

domovnický byt proto, že bez vážných důvodů přestaly vykonávat své zaměstnání, s nímž je 

spojeno užívání bytu a osobám, které jsou povinny vyklidit byt pro neplacení nájemného, lze 

přidělit náhradní byt o stejném úhrnu podlahové plochy, jako je byt, který má být vyklizen.  

Náhradní byt se přiděluje v téže obci; v jiné obci lze jej přidělit, pokud je vyklizován uživatel 

bytu z důvodu, že předmětný byt neužíval nebo užíval jen občas. Oproti úpravě platné za 
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doby účinnosti obecného zákoníku občanského tedy vypadla podmínka, že náhradní byt 

nesmí ztěžovat povolání uživatele bytu, stále přetrvává určení velikosti dle počtu osob v bytě 

žijících i když v této úpravě je již opuštěno hledisko stanovené vládním nařízením č. 

103/1930 Sb. z. a n. spočívající v určení jedna místnost pro každou osobu v bytě žijící. 

Rovněž tato úprava na rozdíl od úpravy jí časově předcházející vypouští kritérium úměrnosti 

nájemného, což ostatně v době obecné regulace nájemného nebylo samozřejmě třeba dále 

řešit. Pokud jde o náhradní ubytování a přístřeší, jejich zákonnou definici zákon neuvádí, 

nicméně s těmito pojmy operuje. V předchozí úpravě se přitom užívalo pouze náhradního 

bytu. 

 Při vyklizení pak tedy má být dle popisované právní úpravy přitom poskytnut zásadně 

náhradní byt s výjimkou 

kdy může být poskytnuto jen náhradní ubytování: 

-  pro rozvedeného manžela, kterému nebyly svěřeny nezletilé děti,  

- dále pro osoby, jež pouze žili s oprávněným nájemcem a jsou vyklízeny  

- a pro nájemce, který je vyklízen, neboť v bytě bydlí pouze občas bez vážných důvodů.  

        kdy pak nemusí být poskytnuto ani náhradní ubytování: 

- pro osoby bydlící s nájemníkem, který má být vyklizen,  

- dále pro nájemníka, jež je vyklízen, neboť nebydlí v bytě bez vážných důvodů, 

- je-li vyklízen uživatel dvou bytů 

- je-li vyklízen uživatel bytu, který byt získal protiprávně. 

 

Pro kategorie bytů ministerstva vnitra, vojenských a podnikových pak pro shora 

popsaná řízení vedená místními národními výbory jako účastníci přistupují příslušné 

organizace, náčelník nebo krajské správy, které zpravidla podávají na rozhodnutí místních 

národních výborů návrh.      

2.4.3.3 Zánik nájmu družstevních bytů 

Nelze pak opominout při výkladu zániku nájemního práva byty družstevní, neboť je pro 

ně stanovena zákonem č. 27/1959 Sb. speciální úprava a nepoužijí se tak shora uvedená 

pravidla. Dle ustanovení § 11 odst. 3 uvedeného zákona družstvo nemůže zrušit nájemní 

poměr se členem družstva, pokud trvá jeho členství. To znamená, že napřed musí být 

ukončeno členství v družstvu způsoby předepsanými pro skončení členství obecnými předpisy 

o družstvech a teprve následně nebo současně s tím ale nikdy ne dříve může být ukončován i 
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nájem družstevního bytu. Neplatí zde ovšem jako je tomu dle časově následujících úprav, že 

s členstvím zaniká i nájem družstevního bytu automaticky. Pokud trvá členství v družstvu, 

nevztahují se na tyto byty členů družstva ani ostatní ustanovení zákona č. 67/1956 Sb., o 

hospodaření s byty; nemůže proto výkonný orgán národního výboru vydat proti členům 

družstva příkaz k vyklizení, a to ani z důvodů nadměrnosti bytu. 

Členu družstva je pak již dle této úpravy umožněno převést družstevní podíl ve 

stavebním bytovém družstvu na jiného. Je však na rozdíl od úprav časově následujících 

omezen, neboť tak může učinit pouze ze závažných důvodů, zejména při přeložení na 

pracoviště v jiném místě nebo v odůvodněných rodinných případech. Navíc je převod 

podmíněn souhlasem představenstva družstva.  
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3 Platná právní úprava  

3.1   Diskontinuita v úpravě nájmu bytu provedená zákonem č. 40/1964 Sb. 

občanským zákoníkem 

Úpravu provedenou zákonem č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem, v původním 

znění, si dovoluji řadit mezi úpravu platnou, samozřejmě bráno dle jeho značení, nikoli již z 

hlediska obsahového. Vzhledem k charakteru předmětného právního vztahu – nájmu bytu 

jako dlouhodobého, je často v soudní praxi třeba posuzovat vznik nájmu dle dnes již dávno 

změněné právní úpravy. V soudní praxi není výjimkou posouzení platnosti existence nájemní 

smlouvy trvající třeba i několik desítek let či posouzení například platnosti existence smlouvy, 

jež předcházela smlouvě přímo předmětné v konkrétním soudním sporu. Ve své praxi jsem se 

nesetkala s nutností aplikace předchozích zde uváděných právních úprav, ale poměrně 

pravidelně bylo nutno použít ustanovení původní úpravy provedené zákonem č. 40/1964 Sb. 

Je pak pravdou, že zákon č. 40/1964 Sb. je i dnes platným občanským zákoníkem, ovšem v 

 úpravě nájmu bytu nenajdeme podobnost s původním zněním. Novelizacemi byl zákon 

změněn v této části zcela. V původním znění byl zákon č.  40/1964 Sb. zcela poplatný době 

svého přijetí a odrážel poměry komunistického režimu. Obrazem uvedeného je důvodová 

zpráva tohoto zákona, v níž se mimo jiné uvádí, že v socialistické společnosti je bytová 

výstavba a užívání bytů věcí celé společnosti. Při používání bytů se vyskytují nové, 

socialistické prvky. Tyto nové prvky se objevují nejen ve vztazích mezi uživateli bytů 

navzájem, ale i ve vztazích mezi organizacemi, které spravují nebo vlastní bytový majetek, a 

uživateli bytů. Uživatelé bytů mají zájem na tom, aby bytový majetek náležející společnosti 

byl udržován a zvelebován a aby občanské soužití v domech se zlepšovalo. Organizace jsou 

povinny soustavně zlepšovat podle svých možností bytové podmínky uživatelů bytů. Institut 

nájmu, kterým bylo umožněno získávat byty jen k dočasnému užívání a který vychází z 

ochrany zájmů soukromých vlastníků bytového majetku; nemůže tyto nové vztahy při užívání 

bytů vyjádřit.
3
 S tímto odůvodněním občanský zákoník č. 40/1964 Sb. mění názvosloví i 

definici právního vztahu nájmu bytu tak, aby úprava odpovídala požadavkům socialistické 

společnosti. Občanský zákoník zcela opouští principy přirozeného práva a římskoprávní 

kořeny, nadále přejímá pro oblast bytového práva úpravu dříve obsaženou především 

v zákonech shora uvedených o hospodaření s byty č. 138/1948 Sb. a č. 67/1965 Sb., z níž 

vychází jako ze základu a dále ji rozvíjí. Stále dochází k posilování úlohy státu na úkor 

                                                           
3
 Důvodová zpráva k z.č. 40/1964 Sb. ze dne 15. 11. 1963 Poslanecké sněmovny Parlamentu 
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svobody vůle jednotlivce k potlačení charakteru vztahu z užívání bytu jako dvoustranného 

právního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem. Nastává éra absolutní státní regulace trhu 

s byty i bytového práva. Bytové právo upravuje namísto práv a povinností dvou smluvních 

stran práva a povinnosti občana vůči státu v řízeních vedených dle nové právní úpravy.  

Za pozitivum této právní úpravy však považuji konečné vtělení speciální úpravy užívání 

bytu přímo do obsahu občanského zákoníku, kdy takto končí éra roztříštěné úpravy mimo 

občanský zákoník více speciálními zákony.  

3.1.1 Vznik práva užívat byt dle z.č. 40/1964 Sb. 

Dle ustanovení § 152 a násl. z.č. 40/1964 Sb. v původním znění se tedy definuje 

namísto nájemní smlouvy právo užívání bytu, které je vztahem mezi socialistickou organizací 

a občanem a zcela se upouští od označení nájemní smlouva k bytu. Je pravdou, že vzhledem 

k obsahu práva užívání bytu by bylo o svobodné a rovné smlouvě hovořit také obtížné a nové 

názvosloví tak považuji spíše za šťastné, neboť je odrazem charakteru úpravy předmětného 

právního vztahu.  Vztah pak vzniká dle ustanovení § 154 odst. 1 tohoto zákona rozhodnutím o 

přidělení bytu vydaným místním národním výborem nebo jiným orgánem příslušným podle 

předpisů o hospodaření s byty, anebo jinými skutečnostmi stanovenými tímto zákonem.  

Tímto rozhodnutím pak vznikne občanovi právo, aby s ním organizace uzavřela dohodu 

o odevzdání a převzetí bytu. Právní vztah již tedy není zakládán setkáním projevů vůle dvou 

stran, ale jeho základem je státní rozhodnutí. Byty dle této právní úpravy dále poskytují státní, 

družstevní a jiné socialistické organizace. Zákon č. 40/1964 Sb. v souladu s popíráním 

soukromého vlastnictví v době vlády komunistické strany nepočítá s pronajímateli v podobě 

jednotlivců vlastníků domů, ale proti uživateli bytu zde stojí státní orgán či státní organizace. 

Jediným vztahem, který si zachoval, i když se značnými státními zásahy, alespoň tedy 

částečně formu právního vztahu pronajímatel nájemce, zde tedy poskytovatel a uživatel bytu 

je vztah k družstevnímu bytu, v němž přetrvávají alespoň pozůstatky soukromého práva.   

Dle § 155 tohoto občanského zákoníku právo užívat byt vznikne po vydání uvedeného 

rozhodnutí o přidělení bytu dohodou o odevzdání a převzetí bytu sjednanou mezi organizací a 

občanem.  O dohodě o odevzdání a převzetí bytu se sepíše zápis, který podepíše ten, kdo 

jednal za organizaci, a občan, který s organizací dohodu uzavřel. Dohoda tedy dle této úpravy 

zcela zřejmě nemusí sama být uzavřena v písemné formě, když pro nedostatek existence 

písemného zápisu není stanovena sankce neplatnosti smlouvy. Právo užívat byt tak může být 

založeno i za účinnosti této úpravy ústně či konkludentním jednáním samozřejmě za existence 
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vydaného předchozího rozhodnutí o přidělení bytu. Pro zápis o dohodě o odevzdání a převzetí 

bytu jsou stanoveny náležitosti tak, že musí být zejména uvedeny rozhodnutí o přidělení bytu, 

předmět a rozsah práva užívat byt včetně jeho příslušenství, určena výše úhrady za užívání a 

za služby, popřípadě uveden způsob určení úhrady, a popsán stav bytu. Organizace je povinna 

vydat občanovi opis zápisu.  

     Vztah je obligatorně uzavírán na dobu neurčitou, když se zcela upouští od možnosti 

tohoto právního vztahu omezeného na dobu určitou. Vztah je pojmově stále úplatný. 

    Za této právní úpravy pak je zavedena již speciální úprava určitého druhu vztahů, jež 

přetrvala do dnešní doby, a to pro byty družstevní. Pravdou je, že družstva byla vlastníky 

domů s byty a bytů již od dob vzniku ČR, kdy družstva a společenstva jako vlastníci domů 

mohla pronajímat byty, jež vlastnila. Pro jejich postavení se uplatnila ustanovení obecná o 

nájmu bytů. Za účinnosti z.č. 40/1964 Sb. však pro tento typ vztahů byla na rozdíl od doby 

předcházející zavedena speciální úprava dále komentovaná. Vztah k družstevnímu bytu je 

zvláštním druhem vztahu, který vzniká v okamžiku kdy družstvo jako právnická osoba vlastní 

dům či byt, jehož uživatel se pak stává uživatelem bytu družstevním a členem tohoto 

družstva. / Poměry družstva jako takové jsou přitom upraveny z.č. 109/1964 Sb. 

hospodářským zákoníkem a zákonem č. 44/1988 Sb. o bytovém, spotřebním a výrobním 

družstevnictví. /Za této situace pak užívá člen družstva družstevní byt, pro tento vztah je pak 

v zákoně uváděna zvláštní úprava. Při vzniku družstva nebo nabytí členství, členu stavebního 

bytového družstva vznikne splacením členského podílu dle této právní úpravy právo, aby mu 

byl orgánem družstva přidělen do osobního užívání družstevní byt. Pokud pak uživatel 

družstevního bytu zemře, přechází členský podíl a právo užívat družstevní podíl na jeho 

dědice. Na rozdíl od bytů ostatních, tedy je ohledně bytů družstevních přímo v zákonné 

úpravě této doby stanovena ochrana tohoto práva jako majetkového práva svého typu, jež se 

dědí bez zásahu a projevu vůle státu či organizace vlastnící předmětný byt. 

Vztah mezi socialistickou organizací a uživatelem bytu založený přidělením bytu je 

přitom dle definice zákona úplatný. Nicméně i úplatnost tohoto právního vztahu je omezena 

vůlí státu, kdy dle ustanovení  § 156 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. v původním znění nedohodnou-li 

se organizace a občan, jemuž byl byt přidělen, o rozsahu příslušenství bytu nebo o výši 

úhrady za užívání a za služby, určí je místní národní výbor. Stát si tedy vymezuje právo určit 

cenu užívání bytu, když jde samozřejmě o jeden z nástrojů regulace ceny charakteristické pro 
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toto období. Nedojde-li k takové dohodě u družstevního bytu, určí rozsah příslušenství bytu 

nebo výši úhrady za užívání a za služby nikoli státní orgán, ale příslušný orgán družstva. 

Dovoluji si ještě na tomto místě zmínit další institut, kterým je výměna bytů, kterou 

fakticky ke vzniku nových užívání bytů. Na rozdíl od dřívější úpravy, je nyní výměna bytů 

obsažena přímo v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. v původním znění. Institut je však 

zcela obdobný konstrukci stanovenou již předchozí právní úpravou z.č. 67/1956 Sb. o 

hospodaření s byty. Stále jde o dohodu uživatelů bytů, kterou schvaluje místní národní výbor 

a k níž se souhlas či projev vůle poskytovatele bytů vůbec nepožaduje. Nově je však stanoven 

pro tuto dohodu požadavek písemné formy. Rovněž tato úprava vypouští právo místního 

národního výboru prohlásit směnu za neplatnou.  

3.1.2 Speciální úprava z.č. 41/1964 Sb. o hospodaření s byty 

Uvedený zákon č. 40/1964 Sb. pak ve svém původním znění obsahoval pouze popsanou 

kusou úpravu vzniku práva užívání bytu. Byla však přijata úprava speciální k obecné úpravě 

občanského zákoníku, a to zákonem č. 41/1964 Sb. o hospodaření s byty. Tento zákon nabyl 

účinnosti dne 1.4.1964 a byl zrušen až zákonem č. 509/1991 Sb.. Pokud tedy chceme 

posuzovat právní vztahy zde tedy označované jako právo užívání bytu je nutno použít 

obdobně jako v případě předchozí právní úpravy zvláštní úpravu zákona č. 41/1964 Sb. o 

hospodaření s byty v tehdy platném znění.  

Pro tento zákon se při jeho vydání uváděl cíl upravit spravedlivé hospodaření s byty 

národními výbory. Zákon pak fakticky obsahuje stejně jako dříve vydané zákony o 

hospodaření s byty jim obdobnou podrobnou úpravu vedení pořadníků uchazečů o byty a 

stanoví se povinnost národních výborů byty přidělovat dle těchto pořadníků.  

Zákon obsahuje definici pojmu byt, jež je uvedena shodně jako za předchozí právní 

úpravy a shodně také platí shora uvedené o slučování a dělení bytů, které je tímto zákonem 

upraveno obdobně jako v časově předcházejících zákonech o hospodaření s byty. 

Rovněž z.č. 41/1964 Sb. ve shodě se zákonem č. 67/1956 Sb. upravuje druhy  bytů, 

které mají pro vznik užívacího práva stanoven zvláštní režim. Pro byty podnikové, 

ministerstva vnitra a byty lidových bytových družstev je shodně s úpravou zákona č. 67/1956 

Sb. stanoveno, že tyto byty jsou přidělovány dle ustanovení § 24 odst. 1 z.č. 41/1964 Sb. na 

návrh organizace, která s tímto typem bytů hospodaří, tedy podniku, družstva či ministerstva 

vnitra místním národním výborem. Pokud jde o další kategorie, jsou vymezeny jako byty 
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vojenské, byty služební, byty podnikové z vlastní výstavby podniku z jeho volných 

prostředků, byty z výstavby jednotných zemědělských družstev. Tyto byty přidělují dle 

jednotlivých typů organizace vojenské, podniky či družstva sami se souhlasem či vyjádřením 

místního národního výboru. Kategorie bytů mimo bytů služebních, jež nahradily byty 

domovnické byly převzaty z předchozí právní úpravy z.č 67/956 Sb. a způsob přidělení těchto 

bytů je zcela obdobný této bývalé právní úpravě a nedošlo tedy zde oproti časově 

předcházející právní úpravě ke  změně. Vyjmenované typy bytů mají pro dnes existující 

právní vztahy pak značný význam z pohledu pozdější novelizace, konkrétně zákona č. 

509/1991 Sb. dle dalšího textu práce, kdy se měnilo právo užívání bytu na právo nájemní 

v podobě dle textu tohoto zákona. Typologie bytů se pak měnila dle textu tohoto zákona také. 

3.1.3 Právo společného užívání bytu  

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. ve svém původním znění obsahuje poprvé úpravu 

užívání bytu, kdy je na straně uživatele bytu více osob. Dle ustanovení § 172 odst. 1  tohoto  

občanského zákoníku se právo užívání bytu může příslušet více občanům společně, kteří mají 

stejná práva a povinnosti. Pro obecné společné užívání bytu platí, že právo užívat byt vzniká 

obecnými způsoby pouze s víc osobami na straně uživatelů.  

3.1.3.1 Vznik společného užívání bytu manžely 

Zvláštní úpravu však obsahují ustanovení §175, 176 předmětného zákona. Tato 

ustanovení obsahují nově podrobnou a speciální úpravu užívání bytu, kterou je společné 

užívání bytu manželů. V těchto ustanoveních totiž nalezneme zvláštní typ právní skutečnosti 

zakládající vznik práva užívání bytu, jež na první pohled s právem užívat byt nesouvisí a 

kterou je uzavření manželství. Dle těchto ustanovení jestliže za trvání manželství manželé 

nebo jeden z nich nabudou práva užívat byt, vznikne právo společného užívání bytu manžely. 

Jedinou výjimkou je situace, kdy spolu manželé trvale nežijí.  Dále nabyl-li práva užívat byt 

některý z manželů před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům právo společného 

užívání tohoto bytu uzavřením manželství. Pro tento druhý případ není výjimka nesoužití 

manželů uvedena. Právní úprava takto silné právo druhému partnerovi přiznává výhradně 

v pozici manžela, právo společného užívání bytu nevzniká mezi druhem a družkou za žádné 

situace. Jedná se o velice významnou část úpravy, neboť v manželství žije stále většina 

občanů ČR a tak často tímto způsobem mimo jiných práv spojených s manželstvím vzniká 

jeho uzavřením také právo společného užívání bytu. Pro běžného občana pak manželství a 

jeho případný rozvod může znamenat fatální změnu jeho práva k bytu.  
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3.1.3.2 Výluka vzniku společného užívání bytu manžely 

Právo společného užívání bytu manžely pak dle textu zákona nevzniká u bytů 

označených zákonem jako byty trvale určených pro ubytování pracovníků organizace. Přitom 

aplikaci této úpravy  již poměrně často můžeme objevit i v  dnešních sporech o zrušení práva 

společného nájmu bytu manžely a posuzuje se, zda došlo k vzniku práva společného užívání 

manžely až k datu za účinnosti původního z.č. 40/1964 Sb.. Považuji tedy za důležité dále 

specifikovat výjimky ze vzniku práva společného užívání bytu manžely. Byty trvale určené 

pro ubytování pracovníků organizace jsou tedy definovány v § 7 vyhlášky č. 45/1964 Sb. jako 

byty podnikové, byty vystavěné v podnikové bytové výstavbě z vlastních volných prostředků 

podniků a byty služební. Za použití z.č. 41/1964 Sb. o hospodaření s byty se pak skutečně 

jedná  

- o byty podnikové byty jako byty trvale určené pro ubytování pracovníků 

hospodářských, rozpočtových nebo jiných organizací, zejména byty v domech, které 

organizace vystavěly jako investoři nebo získaly nebo získají ze státní bytové výstavby. 

Definice těchto bytů je pak uvedena naprosto obdobně již předchozímu zákonu o hospodaření 

s byty č. 67/1956 Sb. 

-  dále o byty služební jako byty zřízené při veřejných nebo provozních budovách nebo 

vystavěné při provozních objektech, zdravotnických zařízeních, při školách a školských 

zařízeních nebo při ústavech sociální péče, pokud tyto byty jsou užívány pro ubytování 

pracovníků, kteří jsou pověřeni střežením těchto budov, objektů, zařízení a ústavů, nebo jsou 

z jiných služebních (pracovních) důvodů povinni v nich bydlet proto, že by jinak byl ohrožen 

provoz podniku (ústavu, zařízení) nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání. Služební byty 

jsou též byty domovnické. Zde na rozdíl od předchozí právní úpravy z.č. 67/1956 Sb. dochází 

k definování bytů služebních, jež zahrnují mimo jiné také byty domovnické, které znal 

dřívější zákon o hospodaření s byty.  

-  k bytům trvale určeným pro ubytování pracovníků organizace se dále řadí v podobě 

úpravy z.č. 41/1964 Sb. také některé byty vojenské a byty ministerstva vnitra s odkazem na 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 Cz 11/70 ze dne 30. 9. 1970, dle jehož výkladu za 

splnění podmínek uvedených v ustanovení § 7 vyhlášky č. 45/1964 Sb. lze i ohledně 

vojenského bytu (bytu ministerstva vnitra) použít ustanovení občanského zákoníku o bytech 

trvale určených pro ubytování pracovníka organizace. Přitom obdobný výklad  pak uvádí další 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, například 26Cdo 1304/2008 ze dne 20. 5. 2009, 26 Cdo 
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1459/2007 ze dne 22. 10. 2008, 1Cz 11/70 ze dne 30. 9. 1970, 1Cz 2/72 ze dne 21.1.1972  a 

jedná se tedy o ustálený názor aplikovaný v soudní praxi i když dle mého názoru jde o výklad 

nadmíru široký. Přitom kategorii vojenských bytů definuje zákon.č. 41/1964 Sb. naprosto ve 

shodě s předcházející právní úpravou zákona č. 67/1956 Sb. a vojenskými byty tedy jsou 

jednak byty v obytných domech určených výhradně pro ubytování vojáků z povolání a 

jednotlivé byty, které vojenská správa získala nebo získá ze státní bytové výstavby, když tyto 

byty jsou trvale určenými pro ubytování pracovníků organizace ve smyslu ustanovení § 7 

vyhl. č. 45/1964 Sb., neboť charakter bytu vojenského byl u těchto bytů trvalý, když byly tedy 

byty vojenskými bez ohledu na to, zda v nich bydleli vojáci z povolání či osoby, které (z 

jakýchkoliv důvodů) těmito být přestaly. V těchto bytech tedy nemohlo za účinnosti 

popisované právní úpravy vzniknout právo společného užívání bytu manžely. Rozhodnutím o 

přidělení takového bytu a následnou dohodou o jeho odevzdání a převzetí tak vzniklo právo 

osobního užívání bytu pouze tomu z manželů, jemuž byl byt přidělen, a od tohoto práva bylo 

právo (bydlení) druhého manžela pouze odvozeno. Pokud vojenskými byly také  byty v jiných 

domech byty, jejichž uživateli byli dne 1. ledna 1957 vojáci z povolání, avšak s výjimkou 

bytů, které  mají povahu podnikových bytů nebo bytů služebních, nebo  které jsou v domech 

lidových bytových družstev nebo v rodinných domcích, pak tyto byty nemají povahu bytů 

trvale určených pro ubytování pracovníků organizace ve smyslu ustanovení § 7 vyhl. č. 

45/1964 Sb. a v těchto bytech tedy vznik práva společného užívání bytu manžely nebyl 

vyloučen.  

Obdobně shora uvedené platilo pro byty ministerstva vnitra, kdy definice bytů 

ministerstva vnitra na rozdíl od úpravy z. č. 67/1956 Sb. byla nyní přijata tak, že tyto byty 

jsou zcela obdobné bytům vojenským. Pak byty v obytných domech určených výhradně pro 

ubytování příslušníků ozbrojených sborů ministerstva vnitra v činné službě a jednotlivé byty, 

které ministerstvo vnitra získalo nebo získá ze státní bytové výstavby, jsou trvale určenými 

pro ubytování pracovníků organizace ve smyslu ustanovení § 7 vyhl. č. 45/1964 Sb., když 

charakter bytu ministerstva vnitra byl u těchto bytů trvalý, neboť byly tedy byty ministerstva 

vnitra bez ohledu na to, zda v nich bydleli příslušníci ozbrojených sborů ministerstva vnitra či 

osoby, které (z jakýchkoliv důvodů) těmito být přestaly. V těchto bytech tedy nemohlo 

vzniknout právo společného užívání bytu manžely. Rozhodnutím o přidělení takového bytu a 

následnou dohodou o jeho odevzdání a převzetí tak vzniklo právo osobního užívání bytu 

pouze tomu z manželů, jemuž byl byt přidělen, a od tohoto práva bylo právo (bydlení) 

druhého manžela pouze odvozeno. Pokud pak jsou za účinnosti popisované právní úpravy 
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byty ministerstva vnitra dle nově upravené definice také byty v jiných domech byty, jejichž 

uživateli byli dne 1. ledna 1957 příslušníci ozbrojených sborů ministerstva vnitra, avšak s 

výjimkou bytů, které mají povahu podnikových bytů nebo bytů služebních, nebo které jsou v 

domech lidových bytových družstev nebo v rodinných domcích, pak tyto byty nemají povahu 

bytů trvale určených pro ubytování pracovníků organizace ve smyslu ustanovení § 7 vyhl. č. 

45/1964 Sb. a v těchto bytech tedy vznik práva společného užívání bytu manžely nebyl 

vyloučen. 

Bytů ministerstva vnitra a vojenských přitom skutečně například v Praze, kde jsem 

vykonávala svou praxi, bylo poměrně značné množství a tak byl shora uvedený výklad, kdy 

v těchto bytech vzniklo právo společného užívání manželů a kdy nikoli hojně používán, neboť 

jen existující právo společného užívání bytu manželů se mohlo dle pozdější právní úpravy 

změnit na společný nájem bytu manžely. Toto zkoumání přitom je dle mého názoru soud 

povinen v řízení, pokud náznak takové možnosti zjistí / například z rozhodnutí o přidělení 

bytu, v němž je odkazováno na ustanovení o přidělení bytu vojenského či ministerstva vnitra 

/, učinit z úřední povinnosti a vyžádat tak potřebnou dokumentaci předmětného domu 

například z příslušného ministerstva, archivu obce. Jistě pak pro účastníky řízení závěr 

takového zkoumání a zjištění, zda tedy vzniklo právo společného užívání bytu manžely, či 

pouhé právo osobního užívání jednoho z manželů s odvozeným právem užívání pro druhého 

z nich, bylo vždy zásadní, neboť rozdíl mezi těmito možnostmi je skutečně diametrální. Spory 

o zrušení práva společného nájmu bytu tak často mají podobu, kdy je podstatnou částí sporu a 

nejsložitějším problémem řešení předběžné otázky, zda vůbec právo společného nájmu bytu 

platně vzniklo či nikoli. 

3.1.3.3 Zánik práva společného užívání bytu manžely 

Právní úprava z. č. 40/1964 Sb. v původním znění pak obsahuje také nově pravidla pro 

zánik práva společného užívání bytu manžely. Je stanoveno, že nedohodnou-li se rozvedení 

manželé o užívání bytu, soud na návrh jednoho z nich rozhodne, že se zrušuje právo 

společného užívání bytu. Zároveň určí, který z manželů bude byt dále užívat. Jediným 

zákonným kritériem při rozhodování soudu jsou pak dle textu zákona zájmy nezletilých dětí. 

Tímto způsobem může stejně tak vzniknout právo užívání bytu někomu, kdo původně neměl 

s bytem nic společného a na přidělení bytu se nijak nepodílel a stejně tak může ten, jemuž byl 

byt přidělen o byt přijít. V praxi jsou totiž velmi časté případy, kdy i když uživatel bytu získal 

své právo uzavřením manželství až poté, co jeho partner již například řadu let v bytě bydlel, 

ale po rozvodu mu byly svěřeny nezletilé děti účastníků a tak získal i užívací právo k bytu po 
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rozvodu manželství. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.6.1969 sp. zn. 5 Cz 

45/68 pokud jde o kritéria uvedeného rozhodování podrobněji přihlédne soud pokud nemají 

manželé nezletilé děti - vycházeje z okolností konkrétního případu - např. k širším 

okolnostem rozvratu manželství, k sociálním (jmenovitě s ohledem na možnosti nového 

uspořádání bytových poměrů) a zdravotním poměrům rozvedených manželů, k 

společenskému významu a náročnosti jejich práce i k tomu, jak se kdo z rozvedených 

manželů přičinil o to, že nabyli právo užívání bytu, komu z nich a z jakých důvodů byl byt 

původně přidělen apod..
4
 Je tedy zřejmé, že ostatní kritéria jakkoli mohla být logicky důležitá 

nastupovala až tehdy, kdy nemohlo být použito kritérium zákonné, tedy zájem nezletilých 

dětí. Tehdejší úprava navíc tyto situace dále upravovala tak, že dle textu zákona rozvedenému 

manželovi, který je povinen se vystěhovat z bytu, může místní národní výbor poskytnout 

místo náhradního bytu náhradní ubytování, jestliže mu při rozvodu nebyly svěřeny do 

výchovy děti. Institut zrušení práva společného užívání bytu manžely, jemuž věnuji dále 

pozornost při výkladu změn provedených zákonem č. 509/1991 Sb. je v praxi zdrojem 

četných soudních sporů, kdy se právo vypořádá po rozvodu manželství, za nějž právo oběma 

manželům vzniklo.  

3.1.3.4 Byty družstevní a společné užívání bytu manžely 

Zcela specifický režim pak zákon stanoví pro úpravu užívání manželů pro byty 

družstevní. Dle z.č. 40/1964 Sb. v původním znění vznikne-li jenom jednomu z manželů za 

trvání manželství právo na přidělení družstevního bytu, vznikne s právem společného užívání 

i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a 

povinni společně a nerozdílně. Platnost tohoto ustanovení je pak zákonem vyloučena pouze 

pro případ jako u prostého společného užívání bytu manžely, jestliže manželé spolu trvale 

nežijí. Dále nabyl-li práva na přidělení družstevního bytu některý z manželů před uzavřením 

manželství, vznikne oběma manželům právo společného užívání družstevního bytu tohoto 

bytu uzavřením manželství. U družstevního bytu může pak právo společného užívání 

vzniknout jen výlučně u manželů, není možné společné užívání jiných osob.  

Při vypořádání pak platí, že nabyl-li práva na přidělení družstevního bytu jeden z 

rozvedených manželů před uzavřením manželství, zanikne právo společného užívání bytu 

rozvodem; právo byt užívat zůstane tomu z manželů, který nabyl práva na byt před uzavřením 

manželství. V ostatních případech společného užívání družstevního bytu rozhodne soud, 

                                                           
4
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.6.1969 sp. zn. 5 Cz 45/68 
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nedohodnou-li se rozvedení manželé, na návrh jednoho z nich po slyšení orgánu družstva o 

zrušení tohoto práva, jakož i o tom, kdo z nich bude jako člen družstva byt dále užívat; tím 

zanikne i společné členství rozvedených manželů v družstvu. Obdobně jako u bytů 

nedružstevních jediným zákonným kritériem při rozhodování soudu o dalším užívání bytu je 

zájem nezletilých dětí.  

3.1.4 Zánik nájmu bytu dle z.č.  40/1964 Sb.     

Pokud jde o zánik vztahu o užívání bytu, obsahuje původní úprava z.č. 40/1964 Sb. 

ustanovení § 183-187, jimiž jsou upraveny způsoby zániku tohoto právního vztahu. Těmito 

způsoby jsou: 

A/ Dohoda  

Smluvní strany mohou o skončení vztahu uzavřít dohodu, pro niž je zákonem stanovena 

písemná forma. Oproti úpravě občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. je dohoda o skončení 

vztahu uvedena výslovně jako způsob ukončení nájmu bytu, když až do účinnosti úpravy 

předmětné by taková dohoda musela být uzavřena jen dle obecných ustanovení příslušného 

občanského zákoníku. Zcela nově je také pro tuto dohodu stanovena písemná forma, když dle 

ustanovení § 40 odst. 1 tehdy platného občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. při nedodržení 

takto stanovené formy smlouvy, tato nebude platná.  Zachování písemné formy je pro tento 

typ vztahu velmi vhodné, neboť takto bude postaveno vždy na jisto, že je byt dále volný a 

může tak bezpečně nastoupit k předmětnému bytu další vztah. Na rozdíl od vzniku nájemního 

vztahu tedy při jeho ukončení nestačí ústní smlouva a nelze dovodit ani zánik vztahu 

z konkludentního jednání. Vystěhováním z bytu tedy nájem nekončí, což má důsledky nejen 

pro smluvní strany, které jsou i nadále povinny plnit své povinnosti a mají svá práva, ale i pro 

případného dalšího obyvatele bytu. Pokud totiž nebylo užívání původním uživatelem bytu 

ukončeno řádným způsobem, nemůže mít nový obyvatel bytu platný titul k užívání 

předmětného bytu, neboť tomu brání právní vztah uživatele předchozího, jež nebylo řádně 

ukončeno a je stále v platnosti. Tyto případy pak nejsou v praxi žádnou výjimkou a je tedy 

dikci tohoto ustanovení věnovat zaslouženou pozornost. / například i rozsudek Nejvyššího 

soudu sp. zn. 26 Cdo 451/2000 ze dne 11. 10. 2001 /. 

B/  Oznámení  

Pokud právní úprava předchozího občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. umožňovala 

nájemci ukončit vztah výpovědí nebo odstoupením, dle tohoto zákona nově může uživatel 
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bytu pouhým oznámením se nejméně v délce kalendářního měsíce. Toto oznámení u uživatele 

bytu tedy nahradilo dřívější jeho odstoupení a výpověď. Důvod nemusí být uveden.  

C/ Výpověď  

Pro poskytovatele bytu pak tento občanský zákoník převzal základ konstrukce jeho 

možnosti ukončit užívání bytu výpovědí s přivolením soudu. Důvody pak jsou stanoveny 

zákonem: 

a) u bytu trvale určeného pro ubytování pracovníka organizace, jestliže dosavadní 

uživatel přestal pro ni pracovat a organizace naléhavě potřebuje byt pro jiného svého 

pracovníka. Jedná se o důvod, který úprava předchozího občanského zákoníku neznala a je 

přijat jako nový výpovědní důvod, jde přitom o základ speciální úpravy režimu služebních 

bytů 

b) jestliže uživatel nebo ti, kdož s ním bydlí, přes výstrahu porušují hrubě zásady 

socialistického soužití nebo jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti, zejména tím, že 

neplatí úhradu za užívání bytu nebo za služby po dobu delší než tři měsíce. V tomto 

výpovědním důvodu se odráží nové politické poměry tak, že namísto dříve uváděného 

pořádku v domě / úprava za účinnosti občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. / se nyní uvádí 

socialistické soužití. Pod výpovědní důvod se tedy nyní lze zařadit i důvody politické 

nevhodnosti chování uživatele bytu, když dříve se zákon omezoval na poměry domu, v němž 

se pronajatý byt nacházel. Pokud jde o neplacení nájemného, pak nová úprava občanského 

zákoníku č. 40/1964 Sb. v původním znění zde nově stanoví podmínku, že neplacení musí být 

za dobu delší než tři měsíce, aby byl výpovědní důvod naplněn. Za účinnosti předchozího 

občanského zákoníku nebyla taková délka neplacení stanovena a důvodem tak mohla být i 

platba za jeden jednotlivý měsíc. Na rozdíl od předchozí právní úpravy pak dikce 

výpovědního důvodu mimo neplacení nájemného zahrnuje i jiné hrubé porušení povinností 

uživatele bytu. Povinnosti nájemce přitom zákon stanoví, v praxi se nejčastěji objevují pro 

tento důvod případy nepovolených stavebních úprav předmětného bytu, které pro naplnění 

výpovědního důvodu dle soudní praxe mění podstatu bytu.  

c) má-li uživatel dva byty;  

d) neužívá-li bez vážných důvodů uživatel bytu vůbec nebo užívá-li ho jen občas. 
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Přitom důvody uvedené pod písmeny c) a d) se sice neobjevily v úpravě platné za 

účinnosti předchozího občanského zákoníku č. 141/1950 Sb., ale jejich obdoba byla uvedena 

v povolovacích důvodech za účinnosti ještě dřívějšího obecného zákoníku občanského.  

     Na rozdíl od úpravy platné za účinnosti z.č. 141/1950 Sb. občanského zákoníku tak 

se v zákoně již neobjevují následující důvody pro přivolení k výpovědi: 

- nájemce přes výstrahu užívá nájemního předmětu nebo trpí, aby se ho užívalo tak, že 

pronajímateli vzniká značná škoda, 

- byl-li nájemce odsouzen pro trestný čin nebo závažnější přestupek, které byly spáchány 

vůči pronajímatelovi nebo jeho zástupci nebo vůči spoluobyvatelům domu, 

- potřeba podniku úřadu, ústavu nebo zařízení státní správy poskytnout byt svému 

zaměstnanci, jestliže je byt pro zaměstnance určen, 

- potřeba družstva poskytnout byt svému členu. Zde jde o nově přidaný výpovědní důvod, 

který se za účinnosti předchozího občanského zákoníku nevyskytoval. 

- potřeba cizího státu pro diplomatickou misi či konsulární úřad, 

- chce-li se pronajímatel nastěhovat do bytu ve svém rodinném domku nebo potřebuje-li 

bytu v něm pro své ženaté (vdané) děti, 

- pronajímatel obdržel od stavebního úřadu příkaz či souhlas k stavebním úpravám, které 

se neobejdou bez vyklizení předmětného bytu. 

 

Na rozdíl od všech předcházejících právních úprav výpovědi z nájmu bytu 

pronajímatelem, zde je výčet důvodů dán výčtem taxativním nikoli jako dříve 

demonstrativním a tak jiné důvody pro přivolení nejsou možné. Tím je samozřejmě 

poskytovatel bytu/ dříve pronajímatel značně oproti době předcházející omezen. 

Bytové náhrady při výpovědi 

Postavení uživatele bytu je ovšem dále zesíleno následující částí úpravy z.č. 40/1964 

Sb., kdy se zakotvují práva na bytovou náhradu při výpovědi z bytu. Přitom úprava bytových 

náhrad se poprvé objevila v zákoně č. 67/1956 Sb.. Dle nové úpravy nyní uvedené 

v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. Pokud jde o definici typů bytových náhrad, nejsou ještě 

obsaženy v samotném občanském zákoníku, ale novém zákoně o hospodaření s byty č. 

41/1964 Sb.. Přitom pak v podmínkách stanovených pro náhradní byt není oproti předchozí 

úpravě změna, jeho přidělení je stanoveno naprosto obdobně, i když výslovná definice 

náhradního bytu tentokrát chybí. Nicméně jsou naprosto shodně se zákonem č. 67/1965 Sb. 
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stanoveny případy, kdy lze přidělit byt menší podlahové plochy než je byt předmětný a rovněž 

kdy lze přidělit byt v jiné obci, než byl byt původní. Pouze bylo přidáno ustanovení, že v jiné 

obci může být náhradní byt přidělen také tehdy, když uživatel do tohoto místa odešel pracovat 

nebo je dostupné veřejnou dopravou. Náhradní ubytování je v zákoně definováno tak, že se 

jím rozumí společné užívání bytu o jedné obytné místnosti nebo pokoje ve svobodárně nebo 

ubytování v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného uživatele. Náhradní ubytování se 

namísto náhradního bytu shodně s úpravou časově předcházející poskytuje při vyklízení 

uživatele, který je povinen se z bytu vystěhovat proto, že byt bez vážných důvodů užívá jen 

občas, stačí poskytnout místo náhradního bytu náhradní ubytování. Pokud jde o přístřeší 

zákon stále jeho definici neobsahuje, ale jako příklad přístřeší je pokoj v hotelu či ubytovně 

pro případ vyklizení uživatele bytu, jež užíval protiprávně či při vyklizení osoby spolužijící. 

Tedy pro osoby, které jsou vyklízeny z faktického svého místa bydlení. Pro osoby, která má 

dva byty nebo neužívá předmětný byt je přístřeší definováno pouze jako uskladnění jejich 

bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby. To znamená pro osoby, u nichž 

se vzhledem k situaci má za to, že mají jiné faktické bydlení za přístřeší postačuje skladiště 

věcí. Je pak také nově stanoveno, že v případech, kde zákon stanoví, že uživatel bytu není 

povinen se vystěhovat, dokud mu není přidělen přiměřený náhradní byt nebo zajištěno 

náhradní ubytování, zanikne právo užívat byt teprve dnem, kdy dojde k přidělení náhradního 

bytu nebo k zajištění náhradního ubytování.  

D/ Zrušení práva místním národním výborem 

Předmětná právní úprava pak obsahovala jako způsob zániku vztahu užívání bytu také 

ustanovení klasicky socialistického charakteru, kdy právo může zrušit místní národní výbor 

v případech,  

a) jde-li o byt nadměrný podle předpisů o hospodaření s byty; 

b) je-li třeba naložit s bytem nebo s domem tak, že byt nelze dále užívat. 

Tento způsob zániku užívání bytu zásahem státu se pak objevuje v úpravě samotného 

občanského zákoníku. V úpravě předcházející můžeme k tomuto institutu nalézt obdobný 

pouze u příkazů k vyklizení upravených zákonem č. 67/1956 Sb.. Přitom nadměrný byt je pro 

účely této úpravy definován zákonem č. 41/1964 Sb. o hospodaření s byty. Přitom definice 

tohoto zákona je stejně jako za úpravy dle z.č. 67/1956 Sb. postavena na výpočtu výměry bytu 

dle počtu osob v bytě bydlících. Úprava z.č. 41/1964 Sb. však nově omezuje nadměrné byty 
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stanovením výjimky, kterou tvoří rodinné domky, v nichž s uživatelem bydlí jeho děti, byty 

služební a nakonec byty nevybavené, ve starých domech nebo bez příslušenství. Pokud jde o 

důvod zrušení práva užívání bytu dle písmene b/, pak pod tímto se dle úpravy z.č. 41/1964 Sb. 

rozumí případy, kdy existuje územní či stavební rozhodnutí, které užívání bytu vylučují. Sem 

se vlastně dostal důvod spočívající v existenci nutnosti stavebních úprav vylučujících užívání 

bytu, který byl dle úpravy za účinnosti předcházejícího občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. 

důvodem pro přivolení k výpovědi z nájmu ze strany pronajimatele soudem. Dle popisované 

úpravy pak řízení nevede soud dle návrhu a vůle pronajimatele, ale místní národní výbor bez 

stanovené nutnosti návrhu na zahájení řízení od kterékoli smluvní strany právního vztahu a 

jde tak o prvek státní regulace bytového práva. Tento způsob ukončení vztahu autoritativním 

státním zásahem bez možnosti soudního přezkumu a navíc bez odkladného účinku byl po  

ukončení politického režimu komunismu bylo ustanovení naštěstí zcela vypuštěn. 

Pro tuto úpravu již zákon č. 41/1964 Sb. již dále příkazy k vyklizení neobsahoval.  

E/ Zánikem členství u družstevních bytů 

U družstevních bytů pak obsahuje právní úprava specifický způsob zániku práva, kdy 

dle znění zákona, a to ustanovení § 187 odst. 2 z.č. 40/1964 Sb. v původním znění, zánikem 

členství uživatele ve stavebním bytovém družstvu zanikne právo užívat družstevní byt. Takto 

nová právní úprava zjednodušila postavení družstev, když dle předcházející právní úpravy 

byla pouze skutečnost, že družstvo potřebovalo byt užívaný jeho nečlenem pro svého člena 

výpovědním důvodem. Nyní tedy přímo se zánikem členství, automaticky zaniká i právo 

užívat družstevní byt. Pokud jde o podrobnější úpravu pro právní poměry družstev včetně 

družstev bytových v této době, platil hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., který ovšem vznik 

a zánik členství v družstvu ponechával na úpravě stanov každého družstva. Úpravu pak 

neobsahoval ani speciální zákon č. 94/1988 Sb. o bytovém, spotřebním a výrobním 

družstevnictví. Zákon č. 176/1990 Sb. o o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném 

družstevnictví, který jej nahradil, pak obsahuje prvou zákonnou úpravu zániku členství 

v družstvu, jež zaniká likvidací družstva, smrtí, písemnou dohodou, vystoupením z družstva a 

také vyloučením z družstva. O vyloučení z družstva rozhoduje dle této úpravy představenstvo 

a jeho rozhodnutím členství v družstvu a zde tedy i nájem družstevního bytu zaniká. Jedinou 

ochranou pro uživatele bytu je podat si ve stanovené prekluzivní lhůtě jednoho měsíce žalobu 

k soudu na určení neplatnosti vyloučení z družstva. Pokud by tedy soud neplatnost vyslovil, 

tím by nebyl ani nájem družstevního bytu ukončen.    
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     Uživatel však není povinen se z bytu dle z.č. 40/1964 Sb. v původním znění vystěhovat, 

dokud mu není přidělen přiměřený náhradní byt. Vrácení členského podílu se může pak člen 

domáhat teprve po vystěhování z bytu.      

F/ Uplynutí doby  

     Pokud jde ukončení vztahu uplynutím doby a o relokaci v tomto období, neboli obnovení 

vztahu mlčky pokračováním ve vztahu, jehož doba již uplynula, organizace přenechávaly za 

účinnosti této úpravy byty občanům do osobního užívání dle základní definice užívání bytu 

zásadně bez určení doby užívání (viz § 153 občanského zákoníku ve znění platném v tomto 

období).  Vztah tak byl uzavírán na dobu neurčitou, nikoli určitou a  za těchto podmínek 

relokace pojmově nepřipadala v úvahu.
5
  

G/ Smrt smluvní strany 

Pro případ smrti smluvních stran právní vztah nezanikal. Když byla stanovena speciální 

úprava pro případ smrti uživatele bytu. Zákon č. 40/1964 Sb. totiž přebírá ve svém dalším 

ustanovení institut, který je konstruován ve prospěch zvýšené ochrany uživatele bytu na úkor 

jeho poskytovatele / později pronajímatele / a to přechod užívání bytu, kdy v ustanovení § 179 

odst. 1 uvádí, že jestliže uživatel zemře a nejde-li o byt ve společném užívání manželů, stávají 

se uživateli jeho děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří s ním žili v den jeho smrti 

ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Uživateli se stávají také ti, kteří pečovali o 

společnou domácnost zemřelého uživatele nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže s ním 

žili ve společné domácnosti aspoň po dobu jednoho roku před jeho smrtí a nemají vlastní byt. 

Toto právo pak právní úprava uvádí obdobně jako časově předcházející právní úprava 

obsažená v z.č. 142/1950 Sb. pro případ opuštění společné domácnosti původním uživatelem 

pro stejný rozsah osob, kdy jsou pouze přidáni jako osoby oprávněné zeť a snacha ve výčtu 

předcházejícího zákona neuvedené. Úprava se pak přesunula správně do hmotněprávního 

předpisu občanského zákoníku, kam také patří a poprvé se tak normy pro přechod užívání 

bytu/nájmu objevují přímo v textu občanského zákoníku samotného / za předcházející právní 

úpravy byly normy uvedeny v z.č. 142/1950 Sb. občanském soudním řádu /. Zákon č. 40/1964 

Sb. pak vypustil část ustanovení o možnosti osob, na něž přešel nájem bytu tento odmítnout, 

pokud nejsou dědici zemřelého, takovou možnost již občanský zákoník neobsahuje a uživatel 

bytu by tedy musel pro tento případ přistoupit k obecné výpovědi užívání bytu. Popisovaná 

úprava také poprvé obsahuje výjimkou z ustanovení o přechodu užívání bytu pro zvláštní 

                                                           
5
 RUBÁŠ, Josef. Institut „relocatio tacita“ v úpravě nájmu bytu. Právní fórum, 2008, č. 3, s. 103 – 106 
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kategorie bytů, kde tedy k přechodu nájmu nemůže dojít. Tyto byty jsou v textu zákona 

označeny jako byty trvale určené pro ubytování pracovníků organizace. Tyto jsou definovány 

stejně, jako je tomu uvedeno shora pro případ společného práva užívání bytu manžely v § 7 

vyhlášky č. 45/1964 Sb. jako byty podnikové, byty vystavěné v podnikové bytové výstavbě z 

vlastních volných prostředků podniků a byty služební. K uvedeným se řadí dále určené byty 

ministerstva vnitra a vojenské dle výkladu již podrobně shora popsaného u práva společného 

užívání bytu manžely.  Pokud jde o podmínku vedení společné domácnosti, pak nově na 

rozdíl od časově předchozích právních úprav je termín domácnosti definován přímo v zákoně. 

Domácnost tedy definuje ustanovení § 115 občanského zákoníku tak, že domácnost tvoří 

fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Dle výkladu 

tohoto ustanovení se soužití považuje za trvalé, jestliže tu jsou objektivně zjistitelné okolnosti 

svědčící o souhlasném úmyslu nájemce bytu a osoby s ním v jeho bytě žijící, žít v trvalém 

životním společenství.
6
 Podrobněji pak definuje pojem společné domácnosti pro toto 

ustanovení například rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. Cpj 163/81 ze dne 10.6.1982, 

sp.zn. 26 Cdo 1867/2000 ze dne 16.1.2001. Důležitým pravidlem dovozeným bohatou 

judikaturou ohledně institutu společné domácnosti je, že nikdo nemůže vést dvě společné 

domácnosti / například rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. Cpj 163/81 ze dne 10.6.1982/. 

Pokud tedy například někdo žije v nerozvráceném manželství, v němž je vedeno společné 

hospodaření v určitém rozsahu, nemůže mu být uznáno, že zároveň v jiném bytě vedl 

společnou domácnost například se svou babičkou, a to i za situace, kdy se jinak o svou 

babičku příkladně staral.  

Je zde ale zákonem na druhé straně poskytnuta ochrana osobám jinak z přechodu 

užívání bytu či společného užívání bytu manžely oprávněným. Zákon totiž stanoví, že jestliže 

byt trvale určený pro ubytování pracovníka organizace po jeho smrti nebo po rozvodu jeho 

manželství užívá dále manžel popřípadě osoby, jimž by náleželo jinak právo na přechod 

užívacího práva, nejsou povinny se z bytu vystěhovat, dokud jim není přidělen přiměřený 

náhradní byt, nestačí-li podle zákona poskytnout náhradní ubytování. To platí i v případě, 

jestliže pracovník organizace opustí trvale společnou domácnost. 

Přechod užívacího práva k bytu je právní nástupnictví svého druhu, kdy splněním 

zákonných podmínek vstupuje nový uživatel do všech práv a povinností uživatele 

předchozího, není zásadně nutno uzavírat další smlouvu a k přechodu práva bytu dochází dle 

                                                           
6
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této právní úpravy bez jakéhokoli projevu vůle poskytovatele bytu. Institut přechodu 

užívacího práva k bytu je v naší právní úpravě přitom hluboce zakořeněn, byl zaveden již 

zákonem č. 85/1923 Sb. a od té doby přes veškeré druhy politických systémů a právních 

úprav přetrvával.  Obecně pak ustanovení o právu přechodu užívacího práva k bytu převzaté i 

časově následující právní úpravou rozhodným způsobem narušuje rovné postavení stran 

smlouvy, neboť ten, kdo byt poskytuje, se zde bez své vůle ocitá v právním vztahu s osobou, 

kterou si pro uzavření dvoustranného právního aktu nevybral, nezná ji a dokonce se může o 

skutečnosti, že je na druhé straně právního vztahu osoba odlišná od původního uživatele bytu 

dovědět až s odstupem několika let. V praxi totiž nejsou výjimkou případy, kdy se uplatňuje 

přechod nájmu po opuštění trvalé domácnosti, k němuž došlo i před několika lety, kdy 

pronajímatel těžko zjišťuje, kdo skutečně jeho byt obývá, pokud jsou například hrazeny 

platby stále stejným způsobem a nedochází k excesům v užívání. Samozřejmě pro předmětné 

období, kdy poskytují již v obecně nerovném a pokřiveném vztahu byty socialistické 

organizace, nemělo toto ustanovení takového významu jako za dalších období, kdy se 

pronajímatelé vlastníci bytů a dnů často zarputile bránily uplatnění přechodu práva k bytu.   

H/ Zcizení pronajaté věci 

Pro případ zcizení pronajaté věci není upravena možnost zániku užívání bytu. 

I/ Zánik pronajaté věci 

Pro případ, kdy zanikne předmět užívání, tedy byt, zanikne tím obecně i užívání bytu 

zřejmě pro nemožnost plnění, ale speciální ustanovení pro takovou úpravu již v občanském 

zákoníku uvedeno není.  

J/ Odstoupení 

Speciální úpravou uvedenou shora tohoto občanského zákoníku je pak vyloučeno 

ukončení vztahu odstoupením kterékoli ze smluvních stran.  

3.2 Změna provedená zákonem č. 509/1991 Sb., č. 267/1994 Sb. , č. 107/2006 Sb., 

z.č. 115/2006 Sb.  a zákonem č. 132/2011 Sb. – platná právní úprava 

3.2.1 Změna provedená zákonem č. 509/1991 Sb. 

Po ukončení komunistického režimu v ČR byla provedena nová právní úprava 

občanskoprávních vztahů obsáhlou novelizací z.č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, kdy 

byla úprava poplatná socialistické společnosti opuštěna a zavádí se úprava nové demokratické 
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společnosti. Změna byla samozřejmě provedena i v oblasti práva nájmu a nájmu bytu, a to 

především zákonem č. 509/1991 Sb., který je považován za rekodifikaci občanského práva po 

nástupu demokracie u nás. Tento zákon je až do projektu nového občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb. po pádu vlády komunistické strany u nás nejobsáhlejší změnou v oblasti 

soukromého práva. 

Pokud jde o charakter této úpravy a její cíl, důvodová zpráva uvedeného zákona uvádí, 

že zvláštní ustanovení o nájmu bytu převzala dosavadní úprava o osobním užívání bytu se 

změnami, které odrážejí novou společenskou situaci. K těmto změnám patří zejména 

skutečnost, že nájem bytu vzniká vždy na základě nájemní smlouvy, kterou uzavírá 

pronajímatel s nájemcem na neurčitou nebo určitou dobu. Nová úprava sice sama o sobě 

nemůže vytvořit trh s byty, může ale jeho vytvoření stimulovat a podpořit. Odstraňuje 

dosavadní administrativní zasahování do nájemních vztahů, a za stanovených podmínek 

umožňuje i úpravy nájemného s cílem jeho konečné výše, která by představovala nájemné 

ekonomické kryjící i přiměřenou míru zisku pronajímatele. Způsob výpočtu nájemného, 

úhrady za poskytování plnění spojených s užíváním bytu, způsob jejich placení jakož i 

případy, ve kterých je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné, stanoví zvláštní 

právní předpis.
7
 Tento zákon tedy se pokouší přinést demokratické bytové právo, jak ovšem 

jeho důvodová zpráva uvádí, trh s byty vymýcený u nás v éře socialismu rozhodně stále 

nefunguje. Stát se tedy nevzdává své regulace v této oblasti práva, ale snaží se pozvolnými 

změnami tuto regulaci omezovat tak, jak to bude vzhledem ke stavu trhu s byty možné. 

Pokud jde o vztahy dosavadní, pak ustanovení § 871 odst. 1 zákona č. 509/1991 Sb. 

stanoví, že právo osobního užívání bytu a právo užívání jiných obytných místností a místností 

nesloužících k bydlení vzniklé podle dosavadních předpisů, které trvá ke dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se mění dnem účinnosti tohoto zákona na nájem. Dochází tak k transformaci 

právních vztahů ze zákona, neboť dle uvedeného nastupuje nájem tam, kde dříve existovalo 

osobní užívání. Osobní užívání bytů se tak mění na nájem bytů. 

Osobní užívání bytů sloužících k trvalému ubytování pracovníků organizace se pak 

mění na nájem služebního bytu, pokud tyto byty splňují kritéria stanovená zákonem pro 

služební byty; pokud tyto podmínky nejsou splněny, mění se takové osobní užívání na nájem. 

Předpokladem zákonné transformace práva osobního užívání byla samozřejmě 

skutečnost, že právo osobního užívání vzniklo a že ke dni účinnosti zákona č. 509/1991 Sb. 
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 Důvodová zpráva k z.č. 509/1991 Sb. ze dne 23.5.1991  Poslanecké sněmovny PČR 
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(tj. ke dni 1. 1. 1992) existovalo. Přitom právo muselo platně vzniknout a existovat 

k rozhodnému dni účinnosti z. č. 509/1991 Sb. dle dosavadní právní úpravy a dle této úpravy 

je také třeba vznik a existenci práva stále posuzovat. Ke změně pak došlo účinností zákona a 

nebylo třeba stávající smlouvy uzavírat znovu ani je měnit.  

Dle ustanovení § 871 odst. 1, věta druhá tohoto zákona se dále společné užívání bytu a 

společné užívání bytu manžely mění na společný nájem. V praxi vzniklo k posouzení soudů 

mnoho případů, kdy bylo nutno pečlivě hodnotit, zda existuje společný nájem bytu manžely či 

nikoli právě po účinnosti uvedeného zákona. Právě pro tento závěr je nesmírně důležitá 

typologie bytů uvedená shora při výkladu o právní úpravě práva společného užívání bytu 

manžely. Změnu práva společného užívání bytu manžely na jejich společný nájem bytu nelze 

pokládat jen za terminologickou změnu; nájem bytu je ve srovnání s právem osobního užívání 

bytu odlišným právním institutem. Přitom samozřejmě platí, že muselo platně dle předchozí 

právní úpravy vzniknout právo společného užívání bytu manžely, aby mohlo po účinnosti z.č. 

509/1991 Sb. platně vzniknout právo společného nájmu bytu manžely. To znamená, že u bytů 

podrobně uvedených shora v této práci, u nichž právo společného užívání bytu manžely 

nevzniklo, tedy u bytů trvale určené pro ubytování pracovníků organizace, jež jsou 

definovány v § 7 vyhlášky č. 45/1964 Sb. jako byty  podnikové, byty vystavěné v podnikové 

bytové výstavbě z vlastních volných prostředků podniků, byty služební, k nimž se řadí dále 

některé byty ministerstva vnitra a vojenské dle výkladu shodného shora, nemohlo po účinnosti 

z.č. 509/1991 Sb. vzniknout právo společného nájmu bytu manžely / například i výklad 

rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 669/2001 ze dne 29. 5. 2001 /. Dle rozhodnutí 

Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 8 Co 358/93 ze dne 8.10.1993  pro případ, kdy byl 

byt udělen za trvání manželství účastníků jednomu z nich jako byt podnikový, vzniklo právo 

osobního užívání bytu pouze tomuto účastníku a druhý účastník zde měl právo bydlení. 

Novelou občanského zákoníku účinnou od 1. 1. 1992 se změnilo právo osobního užívání bytu 

účastníka, kterému byl byt přidělen, na jeho nájem bytu, aniž by se tím cokoliv změnilo na 

právním postavení druhého z účastníků, a to i v případě, že byt byl převeden do vlastnictví 

obce.
8
 

3.2.2 Terminologie a náležitosti nájemní smlouvy k bytu 

Po účinnosti z.č. 509/1991 Sb. pak nově obsahuje občanský zákoník zvláštní úpravu 

nájmu bytů v ustanovení § 685 – 716. Pokud jde o vznik vztahu, jak je shora uvedeno, 
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 Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 8 Co 358/93 ze dne 8. 10. 1993 
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názvosloví je opět užíváno původní, vrací se označení nájemní vztah, pronajimatel a nájemce 

a vztah je definován tak, že pronajimatel přenechává dle této úpravy do užívání byt nájemci a 

to buď na dobu určitou či neurčitou za úplatu. Smlouva dle této úpravy může být stále 

uzavřena i ve formě ústní, neboť požadavek písemnosti zde ještě stanoven není. Odpadá pak 

zcela přidělování bytů z pořadníků při vzniku nájemního vztahu a vztah je dle této úpravy již 

nyní zakládán svobodnou smlouvou dvou smluvních stran, které jsou si při vzniku vztahu 

rovny. Asistence státních orgánů v podobě dřívějšího rozhodování místních národních výborů 

již je z právní úpravy tímto zákonem zcela vypuštěna. Při vzniku nájmu bytu zůstává jediným 

omezením ze strany státu regulace nájemného jako ceny nájmu. 

Nájemní smlouva k bytu je tak definována jako smlouva, kterou pronajímatel 

přenechává nájemci za nájemné byt do užívání, a to buď na dobu určitou, nebo bez určení 

doby užívání; nájemní smlouva zpravidla obsahuje i popis příslušenství a popis stavu bytu. 

Nájem bytu je chráněn; nedojde-li k dohodě, lze jej vypovědět jen z důvodů stanovených v 

zákoně.  

Výrazná změna shora popsané právní úpravy nastala novelizací provedenou zákonem č. 

107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  Pro uzavření smlouvy o nájmu bytu po 

účinnosti této změny občanského zákoníku lze nájemní smlouvu k bytu nově uzavřít také pro 

dobu výkonu práce nájemce pro pronajímatele. Novela provedená dále zákonem č. 132/2011 

Sb. upravila definici tak, že nájemní smlouvu k bytu lze uzavřít na dobu výkonu určité práce 

nájemce, která tedy nemusí být již konána pro pronajímatele, ale zaměstnavatelem může být i 

jiná osoba.  

Dle právní úpravy je pro trvání nájemního vztahu nájemce bytu oproti pronajímateli 

stále významně chráněn, což důvodová zpráva rekodifikace odůvodňuje nedostatečně 

fungujícím trhem s byty jako pozůstatku socialistických dob. Výrazem tohoto faktu je 

zejména regulace nájemného, neboť cena nájmu bytu je určována dle této právní úpravy 

státem zvláštním předpisem. Smluvní strany nájemní smlouvy k bytu jsou při jejím uzavírání 

tak omezeni v tomto ohledu právní úpravou. Jedinou protiváhou této a dále popsané ochrany 

nájemce bytů je pak dle mého názoru zavedený poplatek z prodlení, jež je povinen hradit 

nájemce při prodlení s nájemným a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti 

dnů po splatnosti, který je určen nařízením vlády č.  142/1994 Sb. ve výši 2,5 promile denně 

nejméně 25,-Kč za každý započatý měsíc prodlení. Výše poplatku z prodlení je tak stanovena 
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na 91,25% za rok, což je v podstatě zdvojnásobení dluhu na nájemném a platbách s užíváním 

bytu při ročním dluhu. Výše této sankce za prodlení je v občanskoprávních vztazích 

neopakovatelná, nicméně je nutno pamatovat čeho je protiváhou a uvědomovat si nebývalou 

ochranu nájemcovu, jíž se mu dostává dle zákona, a to především v možnostech nájemní 

vztah ukončit ze strany pronajímatele, které jsou dále popisovány. Výši poplatku z prodlení za 

této situace mám za zcela na místě, kdy pokud se pronajímatel nemůže zbavit nájemce, který 

mu například neplatí způsobem a rychlostí, jež je v závazkových vztazích jinak obvyklá, musí 

být stanovena alespoň nějaká protihodnota.   

Novela provedená zákonem č. 107/2006 Sb. zakotvila další prostředek určité ochrany 

pronajímatele v tomto právním vztahu, když v ustanovení § 686a umožňuje požadovat při 

sjednání nájemní smlouvy k bytu kauci. Dle textu zákona Pronajímatel je oprávněn při 

sjednání nájemní smlouvy požadovat, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění 

nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných 

svých závazků v souvislosti s nájmem. Pronajímatel uloží složené peněžní prostředky na svůj 

zvláštní účet, společný pro všechny nájemce, u peněžního ústavu. Výše složených peněžních 

prostředků nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.  Pronajímatel je oprávněn tyto prostředky použít k 

úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 

bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných 

vykonatelným rozhodnutím soudu nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo nájemcem 

písemně uznaných. Uvedené pohledávky má pronajímatel právo započíst proti pohledávce na 

vrácení úhrady kauce Nájemce je povinen doplnit peněžní prostředky na účtu u peněžního 

ústavu na původní výši, pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal, a to do 

jednoho měsíce. Přitom do provedení této novely, mohla být samozřejmě kauce pro nájemní 

smlouvu k bytu také složena, a to na základě dohody smluvních stran. Zákon č. 107/2006 Sb. 

ovšem pronajímateli založil přímo právo kauci požadovat a uvedl úpravu nakládání s kaucí 

přímo v zákoně. Vzhledem k dikci ustanovení pak nelze kauci sjednat ve vyšší částce, než zde 

stanoví zákon, tedy trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na úhradu plnění 

poskytovaných s užíváním bytu. Přitom pokud pronajímatel dle shora uvedeného textu zákona 

část kauce případně celou použije na úhradu pohledávek nájemníka na nájemném či 

v souvislosti s nájmem, na něž má pronajímatel exekuční titul nebo je nájemník písemně 

uznal, je nájemce povinen pronajímateli doplnit peněžní prostředky na kauci do původní výše. 

Tato povinnost je sankcionována v ustanovení § 711 občanského zákoníku tak, že nesplnění 
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povinnosti je uvedeno nově jako výpovědní důvod, jde tedy o velmi silnou ochranu úhrady 

pohledávek pronajímatele vůči nájemci. Po skončení nájemního vztahu pak má nájemce právo 

proti pronajímateli na vrácení prostředků kauce, když na vrácení je pronajímateli stanovena 

zákonem lhůta jednoho měsíce po vyklizení bytu. Novela provedená dále zákonem č. 

132/2011 Sb. upravila ustanovení o kauci při nájmu bytu tak, že byla vypuštěna povinnost 

pronajímatele mít prostředky z kaucí nájemců na zvláštním k tomu určeném účtu. Dále pak 

pro povinnost nájemce doplnit prostředky kauce, pokud byly z kauce prostředky oprávněně 

použity pronajímatelem, je nově vázána na písemnou výzvu pronajímatele a prekluzivní 

měsíční lhůta pro doplnění výše kauce je nyní vázána na písemnou výzvu pronajímatele.   

3.2.2.1 Písemná forma smlouvy o nájmu bytu  

Požadavek písemné formy pro nájemní smlouvu k bytu stanovil nově zákon č. 267/1994 

Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník.
9
 Nájemní smlouva dle textu tohoto zákona 

nyní musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu 

nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva 

musí mít písemnou formu. Podstatnými náležitosti právního úkonu nájemní smlouvy, která 

má založit právní vztah nájmu bytu, tedy nyní jsou vymezení bytu a jeho příslušenství, rozsah 

užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu, písemná forma. 

Pokud smlouva neobsahuje uvedené, je právní úkon bude absolutně neplatný. Stanovením 

požadavku písemné podoby nájemní smlouvy k bytu nastává jednoznačný předěl při 

zjišťování platnosti dříve uzavřených smluv, neboť je-li smlouva uzavřena po 1. 1. 1995, tedy 

po účinnosti novely občanského zákoníku provedené zákonem č. 267/1994 Sb., jsou neplatné 

smlouvy sjednané ústně či dokonce konkludentně a soud zajímá jediné, a to písemná podoba 

nájemní smlouvy. / Dle ustanovení § 40 odst. 1 občanského zákoníku totiž nebyl-li právní 

úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný. /  

Od tohoto okamžiku také nabývá na významu správné označování předmětných bytů, 

neboť označení bytu je obligatorní náležitostí písemné smlouvy, a pokud není předmětný byt 

nezaměnitelně určen ve smlouvě, tato nemůže být platná. Na první pohled se sice tato otázka 

může jevit jako triviální, ale jsou naprosto nepopsatelné problémy, jež v praxi byly 

způsobeny. Postupně se vžilo správné označování předmětných bytů zejména jeho číslem, 

pokud jsou tedy byty v domě očíslovány a to samozřejmě jednoznačným způsobem. Jestliže 

je totiž číslování několik, což nebylo nijak výjimečné, je nutno nahradit označení umístěním 
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 CHALUPA, L. Smlouva o nájmu byt uzavřená ústně či konkludentně. Právní rádce, 2006, č. 8, s. 16 
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bytu, jež má být správně uvedeno tak, aby byl předmětný byt identifikován naprosto 

jedinečným způsobem, například v nejužívanější podobě druhý nalevo od schodiště. 

K identifikaci bytu náleží dále uvedení poschodí či podlaží domu, na němž se předmětný byt 

nachází, kdy zde si dovoluji připomenout, a to opět pro neuvěřitelné nepřesnosti uváděné 

v praxi, že poschodí se od podlaží domu liší, což je dáno stavebními předpisy, a to tak, že je 

poschodí vždy o jedno vyšší než podlaží. Pokud je totiž dům členěn na podlaží, nemá přízemí, 

ale prvé podlaží, kdežto pokud je členěn na poschodí, následuje prvé poschodí až po přízemí. 

Přitom pokud je členění domu takové, že jsou dány pochybnosti, například jedná se o dům ve 

svahu a není jasné, zda jde o sklep, přízemí či prvé poschodí, je rozhodující stav, jež je 

evidován u stavebního úřadu v podobě kolaudace domu. Uvádí se rovněž charakteristika bytu 

zejména jeho velikost v podobě například 3+1 atd. a také příslušenství například v podobě 

vedlejších místností, zejména sklep, toaleta, půda atd.. Samozřejmě, že stejné náležitosti 

identifikace předmětného bytu musí obsahovat petit každého soudního rozhodnutí, jež se týká 

bytu / vyklizení, přivolení k výpovědi apod. /.  

Dovoluji si dále zmínit také další náležitost smlouvy, jež na prvý pohled nebudí 

problémy, a to požadavek na určení výpočtu nájemného a plateb spojených s užíváním bytu, 

kde bylo soudní praxí dovozeno, že musí být nájemné a platby spojené s užíváním bytu 

uvedeny zvlášť a pokud by smlouva obsahovala pro obě jednu částku, byla by stižena 

neplatností. Od ujednání o výši nájemného tedy musíme striktně odlišovat platby za služby, 

které jsou pronajímatelem poskytovány v souvislosti s užíváním bytu a smlouva musí 

obsahovat dvě částky (nájemné a služby) nebo dva způsoby určení jednak pro nájemné a dále 

pro platby spojené s užíváním bytu. Toto je shrnuto v rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 28 

Cdo 2124/2001 ze dne 21. 12. 2001, dle něhož výše nájemného (způsob jeho výpočtu) a výše 

úhrady za plnění spojená s užívání bytu (způsob jeho výpočtu) představují samostatné 

obsahové náležitosti smlouvy o nájmu bytu; tomu musí odpovídat i jejich vyjádření v nájemní 

smlouvě.   

3.2.2.2 Speciální úprava pro družstevní byty       

Družstevní byty mají dle nové právní úpravy stále speciální režim. Definice nájmu 

družstevního bytu je nájem bytu družstva jeho členem, kdy byl-li by nájem sjednán mezi 

bytovým družstvem a nájemcem, který není členem bytového družstva, nejde o družstevní 

nájem, tj. oba subjekty právního vztahu musí splňovat kritéria kumulativně. Nájem je stále 

vázán na členství v družstvu. V předmětné době existují jako typy bytových družstev  lidová 

bytová družstva, stavební bytová družstva, stavební bytová družstva s byty v tzv. družstevních 
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nástavbách na nedružstevních domech,  privatizovaná bytová družstva (zejména z privatizace 

obecního bytového fondu), investorská bytová družstva. Členství v družstvu pak může 

vzniknout při jeho založení dnem vzniku družstva, přihláškou do družstva za jeho trvání, 

převodem členství při výměně bytů / viz. níže v práci /, převodem členského podílu 

v družstvu, děděním. Po smrti nájemce družstevního bytu přechází nájem dle výslovné právní 

úpravy na dědice družstevního podílu shodně s předchozí úpravou. V praxi vzniká problém 

tam, kde je dědiců více a nedohodnou se o této části dědictví, neboť společný nájem 

družstevního bytu mimo společný nájem manželů stále není možný. Dědickému soudu však 

nezbývá nic jiného než schválit nabytí dle dědických podílů všem dědicům. Po takovém 

rozhodnutí se vzniklé situace, kdy by v rozporu se zákonem bylo více držitelů práva nájmu 

družstevního bytu, kteří by nebyli manželé, mohou být řešeny k žalobě kteréhokoli dědiců 

soudními spory, jak bylo dovozeno postupně v judikatuře,  kdy se podíl a s ním svázaný 

nájem družstevního bytu mezi dědici vypořádají / například rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. 

zn. Cpnj 37/95 ze dne 23. 3. 1995, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1847/2002 ze 

dne 27.1.2004 /.  

Zákonem č. 107/2006 Sb. pak byla provedena změna zákona v otázce základní definice 

nájmu družstevního bytu, když je pro úpravu práv a povinností v tomto právním vztahu dán 

důraz na úpravu jednotlivých družstev. Dle uvedené novely totiž smlouva o nájmu 

družstevního bytu může být uzavřena pouze za podmínek upravených ve stanovách bytového 

družstva. Dřívější právní úprava přitom nájemní smlouvu na stanovy nijak nevázala, platila 

tedy pro úpravu právního vztahu zákonná úprava a dále byl obsah práv a povinností upraven 

v jednotlivých smlouvách. Úlohou této nové zákonné změny mělo být dosažení rovného 

postavení všech členů družstva, když by měli mít všichni uzavřeny nájemní smlouvy dle 

stanov družstva, tedy shodného obsahu pokud jde o práva a povinnosti u všech členů 

jednotlivých družstev. Pokud by po této novele občanského zákoníku nájemní smlouva 

družstevního bytu obsahovala ustanovení, které je v rozporu s podmínkami ve stanovách 

družstva, bude toto ustanovení neplatné, neboť přednost mají stanovy a použije se úprava 

stanov. Stanovy ovšem zase nemohou být v rozporu s kogentní právní úpravou, jinak jsou ony 

stiženy v této části neplatností. 
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3.2.3 Společný nájem  

3.2.3.1 Vznik společného nájmu bytu manžely 

Tato úprava převzala institut společného užívání v podobě společného nájmu, kdy 

společní nájemci mají shodná práva a povinnosti. Rovněž pak úprava převzala konstrukci 

společného užívání bytu manžely v podobě společného nájmu bytu manžely v ustanovení § 

703, kdy obdobně jako za předchozí úpravy jestliže se za trvání manželství manželé nebo 

jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely. Ustanovení stejně 

jako dříve neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí, což umožňuje manželům i po uzavření 

manželství mít dva byty a nevystavovat se nebezpečí výpovědi z nájmu z důvodu, že mají 

více bytů. V praxi mohu říci, že je toto ustanovení často nástrojem zneužívání při 

krkolomných konstrukcích, jež mají odůvodnit potřebu více bytů pro některé účastníky řízení, 

kteří spolu sice naprosto nežijí a sedm let se v podstatě ani neviděli i když mají tří a dvouleté 

dítě, nicméně logické opodstatnění samozřejmě konstrukce ustanovení mít může. I když mohu 

uvést, že vhodnější by v případech mnohaletého odloučení manželů s potřebou více bytů bylo 

uspořádat právní vztahy rozvodem, k čemuž ovšem samozřejmě nelze nikoho nutit. Nicméně 

pro soudní spory by to znamenalo zjednodušení a přehlednost situace. Samozřejmě, že nežít 

spolu manželé musí po celou dobu a v případě, kdy by například po době, kdy spolu skutečně 

nežili, soužití obnovili, došlo by obnovením manželského soužití logicky ke vzniku práva 

společného nájmu bytu. Rozhodnutí  Nejvyššího soudu  ČR ze dne 17.2.2010 sp. zn. 26 Cdo 

1629/2008 přitom podrobněji definuje, že manželé spolu trvale nežijí tehdy, jestliže po právní 

stránce sice jejich manželství ještě trvá, nese však znaky manželství rozvráceného ve smyslu 

§ 23 a § 24 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a manželé spolu již 

nevedou společnou domácnost ve smyslu ust. § 115 obč. zák.; není tedy rozhodující, zda oba 

manželé ještě obývají společný byt či nikoliv.
10

  Stal-li se některý z manželů nájemcem bytu 

před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením 

manželství. Podmínka společné domácnosti pro tento případ, respektive společného soužití, 

není stanovena, takže není nutné, aby manželé spolu žili. Je pravdou, že v rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR sp zn. 21 Cdo 969/2002 ze dne 8. 10. 2003 se připouští, že společný 

nájem bytu manžely nevznikne i v tomto případě, 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 
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 Rozhodnutí  Nejvyššího soudu  ČR ze dne 17.2.2010 sp. zn. 26 Cdo 1629/2008 
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hlubokému rozvratu a manželství přestalo plnit svoji společenskou funkci.
11

 Nicméně je zde 

dle mého názoru pak rozpor s definicí manželství dle z.č. 94/1963 Sb. o rodině, v platném 

znění 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. Mám za to, že si lze tedy těžko představit důkazní situaci, 

kdy by věrohodným a zcela přesvědčivým způsobem bylo prokázáno, že již při vstupu do 

manželství, aniž manželé měli úmyslu zákon obcházet, došlo k naplnění předpokladů 

stanovených výše popsaným rozhodnutím. Dle mého názoru je ale možnost, kdy nevzniká 

společný nájem pro trvalé společné manželské nežití skutečně připuštěna pouze v případě, 

kdy nájemní právo vzniká v době již existujícího manželství. Právní úprava je stanovena pro 

tuto situaci jasně. Je třeba si současně uvědomit, že se navíc jedná se o obligatorní úpravu 

občanského zákoníku, pak ovšem není možná analogie také pro situaci, kdy vzniká nájem 

před uzavřením manželství a dovozovat také pro tuto variantu možnost výluky pokud spolu 

manželé nežijí. 

3.2.3.2 Výluky vzniku práva společného nájmu bytu manžely 

Právní úprava pak stejně jako za účinnosti původního znění z.č. 40/1964 Sb. obsahuje 

výluku pro vznik práva společného nájmu bytu, kdy je vznik tohoto práva dle textu zákona 

vyloučen u bytů určených jako byty služební, bytů zvláštního určení a u bytů v domech 

zvláštního určení. Pokud pak jde o definici jednotlivých vyjmenovaných druhů bytů, obsahuje 

tyto definice 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. Dle tohoto zákona jsou byty služební:  

- byty v domech a jiných objektech určené pro ubytování osob, které mají v těchto bytech 

bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů nebo znemožněn 

výkon jejich zaměstnání, 

- byty ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování 

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

fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků, 

- byty ozbrojených složek, za něž se považují byty v domech výhradně určených pro 

ubytování vojáků z povolání a občanských pracovníků vojenské správy, pracovníků 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.6.1969 sp. zn. 5 Cz 45/68 
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federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra České republiky a příslušníků Federálního 

policejního sboru, vojsk federálního ministerstva vnitra, Federální bezpečnostní informační 

služby, Sboru hradní policie, Policie České republiky a Sboru nápravné výchovy České 

republiky 

Stanoví se pak podmínka pro uzavření nájemní smlouvy služebního bytu, že se nájemce 

musí zavázat zajišťovat práce, na které je nájem tohoto bytu vázán. 

Byty, které mají přechodně charakter služebních bytů, jsou jednotlivé byty v domech ve 

vlastnictví obce nebo státu, které získaly federální ministerstvo obrany, federální ministerstvo 

vnitra, Federální bezpečnostní informační služba, Sbor hradní policie, ministerstvo vnitra 

České republiky a ministerstvo spravedlnosti České republiky ze státní bytové výstavby pro 

ubytování vojáků z povolání a příslušníků ozbrojených složek po účinnosti z.č. 509/1991 Sb. 

tyto byty pozbudou své povahy, jestliže nájemce není nebo přestal být vojákem z povolání 

nebo příslušníkem ozbrojené složky nebo jestliže nájemcem se stala i jiná osoba. 

Dále byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro ubytování zdravotně 

postižených osob. 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.  

Byty v domech zvláštního určení jsou byty v domech s pečovatelskou službou a v 

domech s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany. Smlouvu o nájmu bytu v 

domě zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení toho, 

kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl byt v domě 

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. 

Novelou provedenou zákonem č. 132/2011 Sb. pak je již výluka stanovena pouze pro 

byty zvláštního určení. 

3.2.3.3 Zánik společného nájmu bytu manžely 

Vypořádání práva společného nájmu bytů manžely při ukončení manželství je upraveno 

touto právní úpravou na obdobných principech, jako tomu bylo za právní úpravy předchozí, 
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kdy opět pokud se manželé nedohodnou, rozhoduje soud se zákonným kritériem spočívajícím 

v zájmu nezletilých dětí. Nově ovšem připojuje ustanovení § 705 odst. 3 tohoto zákona jako 

další zákonné hledisko stanovisko pronajímatele. Jde o určité prolomení zásadního nerovného 

postavení smluvních stran smlouvy o nájmu bytu ve prospěch opomíjeného pronajímatele. 

Samozřejmě nejde o narovnání váhy pronajímatele a nájemce, neboť si pronajímatel druhou 

smluvní stranu nevybírá, ale jeho stanovisko může výsledek výběru alespoň ovlivnit narozdíl 

od právní úpravy dřívější.  

V praxi pak skutečně obligatorně v každém řízení o zrušení práva společného nájmu 

bytu je zjištěn pronajímatel bytu předmětného a je žádáno jeho stanovisko, kdo má být určen 

dle jeho názoru po rozvodu výlučným nájemcem bytu. V tomto podrobněji vykládá 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 5. 2003 sp. zn. 26 Cdo 730/2001, dle něhož soud 

musí dát vždy pronajímateli možnost vyjádřit se k tomu, kdo z rozvedených manželů má byt 

dále užívat ve smyslu. Vyjádření pronajímatele k otázce dalšího nájemce bytu je přitom jeho 

právem, nikoliv jeho povinností; nevyužije-li pronajímatel možnosti, kterou mu zákon 

poskytuje, nelze na něm realizaci tohoto jeho práva vynucovat. Současně neuvede-li 

pronajímatel důvody svého stanoviska, nelze jej k tomu donucovat. Důvody, které 

pronajímatele k jeho stanovisku k osobě dalšího nájemce bytu vedly, není soud oprávněn 

hodnotit, a v tomto smyslu nejsou tedy pro soud směrodatné; rozhodným je pro soud toliko 

vyjádření pronajímatele, který z rozvedených manželů má být výlučným nájemcem bytu. To 

ovšem neznamená, že by soud byl tímto vyjádřením pronajímatele vázán, ale musí je hodnotit 

v kontextu s ostatními okolnostmi, významnými pro rozhodování o dalším nájmu bytu.
12

 Do 

určité míry se pak praxe také uvolňuje od praxe dřívější, která automaticky kopírovala 

výsledek řízení o výchovu nezletilých dětí, neboť je zde další zákonné kritérium, k němuž 

samozřejmě mohou přistoupit hlediska další, zákonem přímo nejmenovaná, jako je zejména 

přínos k získání bytu. Tato úprava pak platí až do doby současné. 

Při rozhodování soudu se pak jedná o jeden z velice řídkých případů při rozhodování o 

občanskoprávních vztazích, kdy soud v řízení není vázán návrhy účastníků dle ustanovení 

§153 odst. 2 z.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu / dále jen o.s.ř. /, v platném znění, 

když je na soudu, aby vypořádal vztahy manželů dle právní úpravy.  Znamená to, že i 

k návrhu jednoho z manželů soud může vypořádat vztahy ve prospěch druhého z nich, aniž to 

tento druhý manžel vůbec navrhoval.  
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.5.2003 sp. zn. 26 Cdo 730/2001 



 67 

Právní úprava pak stanoví povinnost poskytnout tomu z manželů, který po rozvodu byt 

ve společném nájmu nezíská, náhradní byt. Soud pak může určit, jsou-li pro to důvody 

zvláštního zřetele hodné, že toto právo je pouze právo na náhradní ubytování. Rozdíl mezi 

těmito typy náhrad je přitom diametrální, neboť náhradním bytem je byt, který podle velikosti 

a vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti. Na rozdíl od 

toho je náhradní ubytování pouhým bytem o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo 

podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce. V původní definici bylo 

náhradním ubytováním dokonce společné užívání bytu o jedné místnosti, nebo pokoje ve 

svobodárně, nebo podnájmu v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce, což bylo 

vypuštěno novelou občanského zákoníku provedenou zákonem č 267/1991 Sb..  

V praxi hledisky pro stanovení typu bytové náhrady v tomto případě nejčastěji bývá 

placení plateb za předmětný byt, tedy nájemného a plateb na služby spojené s užíváním bytu, 

kdy pokud je platí pouze jeden z manželů, určitě se samozřejmě s posouzením každé 

konkrétní situace nabízí právě tato skutečnost jako důvody zvláštního zřetele hodné pro 

přiznání jiné formy náhrady při vypořádání. Pokud by totiž platby hrazeny nebyly, výpovědí 

z nájmu by mohl být celý nájemní vztah ukončen ze strany pronajímatele a tak udržení 

existence nájmu bytu musí být soudy zohledněno jako velice silné kritérium. Dalším 

hlediskem může být také zásluhovost o byt, i když ta je spíše posuzována jako hledisko při 

samotném rozhodování komu právo přiznat při vypořádání a samozřejmě dvakrát jedno 

hledisko přičítáno být nemůže. Hlediskem rozhodování také může být chování bývalých 

manželů, kdy například spáchaný trestný čin či skutek, který by naplnil skutkovou podstatu 

trestného činu vůči druhému z manželů, může být také důvodem pro jinou náhradu.   

Výjimečné na rozhodování o bytové náhradě je to, že rozhodnutí soudu pak v části 

týkající se bytové náhrady nemusí být konečné, neboť pokud dojde ke změně poměrů poté, co 

soud o bytové náhradě již rozhodl, může soud k dalšímu návrhu rozhodovat znovu. Tak totiž 

dovodila závěry postupně soudní judikatura. Ve svém novém rozhodnutí pak soud změní 

v části bytové náhrady rozhodnutí původní s odkazem na ustanovení § 163 odst. 1 z.č. 

99/1963 Sb. občanského soudního řádu, tedy s odůvodněním spočívajícím ve změně poměrů 

účastníků, jež odůvodňují jinou úpravu bytové náhrady. Tuto možnost dovodila postupně 

soudní praxe dle mého názoru velice správně a logicky, neboť skutečně dochází reálně často 

ke změně poměrů po rozhodnutí o bytové náhradě, vzhledem ke složitosti zajištění bytové 

náhrady, kdy může zajištění správné náhrady trvat a trvá často několik let. Nejčastěji dojde 

k tomu, že po rozhodnutí soudu o vypořádání práva společného nájmu manželů přestane 
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manžel, jemuž nebylo právo nájmu přiznáno, přispívat na úhradu plateb za předmětný byt. 

Pokud k této skutečnosti dojde po právní moci původního rozhodnutí, jedná se skutečně o 

změnu původních poměrů a může pak být odůvodněno rozhodnutí o změně původně přiznané 

bytové náhrady na nižší stupeň této náhrady, tedy ubytování namísto náhradního bytu. V praxi 

může pak jít o velmi důležité rozhodnutí, které naprosto změní další život účastníků. Pokud 

jde o soudní rozhodnutí, je tento typ rozhodování připuštěn například v rozsudku sp. zn. 26 

Cdo 3984/2010 ze dne 11. 5. 2011, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 1827/99 ze dne 

27.10.1999, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 471/2010 ze dne 9.2.2011. 

3.2.3.4 Společný nájem bytu manžely bytů družstevních 

Pokud jde o byty družstevní, je zde nájem bytu provázán s členstvím v družstvu a platí 

zde úprava speciální. Pro institut společného členství manželů v bytovém družstvu pak platí 

výjimka z pravidla, že členem bytového družstva může být výlučně jen jedna osoba, kdy u 

institutu společného členství manželů v bytovém družstvu, se hledí na manžele jako na 

jednoho člena, tj. každému z nich svědčí členská práva a povinnosti společně a nerozdílně. 

Pro vznik práva platí mimo jiné dle závěrů rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 

2198/2003 ze dne 10. 3. 2005, že jestliže ke dni, kdy bytové družstvo nabylo vlastnické právo 

k bytovému domu, svědčilo rozvedeným manželům právo společného užívání nedružstevního 

bytu v tomto domě, pak se toto jejich právo k uvedenému dni transformovalo na právo 

společného nájmu družstevního bytu manžely a vzniklo jim také společné členství v bytovém 

družstvu. Opět jako za předchozí právní úpravy pak platí, že právo společného nájmu může u 

těchto bytů vzniknout jen manželům. Pro vznik práva manželů platí pak rovněž platí  obdobná 

pravidla jako u předchozí právní úpravy, kdy vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání 

manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným 

nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba 

manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně, což ovšem neplatí, jestliže manželé spolu 

trvale nežijí. Samozřejmě jako v případě obecných bytů, pokud by spolu manželé nežili a 

později své soužití obnovili, dochází obnovením takového soužití ke vzniku práva společného 

nájmu bytu a zde i společného členství manželů v družstvu. Jestliže vzniklo některému 

z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu před uzavřením manželství, 

vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství.  

Při vypořádání společného nájmu družstevního bytu manžely, platí, že nabyl-li práva na 

uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu jeden z rozvedených manželů před uzavřením 

manželství, zanikne právo společného nájmu bytu rozvodem; právo byt užívat zůstane tomu z 
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manželů, který nabyl práva na nájem bytu před uzavřením manželství. V ostatních případech 

společného nájmu družstevního bytu rozhodne soud, nedohodnou-li se rozvedení manželé, na 

návrh jednoho z nich o zrušení tohoto práva, jakož i o tom, kdo z nich bude jako člen družstva 

dále nájemcem bytu a tím zanikne i společné členství rozvedených manželů v družstvu. Zde je 

právní úprava rovněž obdobná právní úpravě předcházející. Hlediska pro vypořádání práva 

pro soud jsou zase stanovena shodně jako u bytů obecných v zájmu nezletilých dětí a 

stanovisku pronajímatele, zde tedy družstva. Přitom zákon stanoví povinnost poskytnout 

manželu, jehož právo k bytu nebude uznáno, náhradní byt tam, kde právo na uzavření 

smlouvy o nájmu družstevního bytu vzniklo za trvání manželství s tím, že při důvodech 

zvláštního zřetele hodných může soud přiznat pouze právo na náhradní ubytování. Pokud pak 

vzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu před uzavřením manželství, 

postačí poskytnout druhému z manželů při rozvodu pouze náhradní ubytování i když i zde 

může soud z důvodů zvláštního zřetele hodných změnit náhradu na náhradní byt. Pokud jde o 

kritéria pro přiznání jiného druhu náhrady platí v praxi to, co je shora uvedeno pro vztahy 

společného nájmu bytu obecné. 

Přitom po vypořádání práva společného nájmu družstevního bytu popsaným způsobem 

může dojít také k vypořádání vypořádacího podílu družstvu mezi manžely, kdy je tento 

zásadně vypořádáván v hodnotě bytu, k němuž náleželo právo nájmu s tímto podílem spojené. 

Spor účastníků po rozvodu o byt tak v případech družstevních bytů nekončí sporem o zrušení 

práva společného nájmu a zde i společného členství v družstvu, ale je třeba nezapomínat, že 

následovat může na návrh neúspěšného exmanžela spor o přiznání peněžní částky, která 

odpovídá jeho části členského podílu v družstvu. Nájmy družstevních bytů jsou na rozdíl od 

bytů obecných takto spojeny s majetkovou hodnotou. Přitom zásadně soudy při vypořádání 

vychází z tržní hodnoty bytu, jehož nájem k členskému podílu družstva náležel, z níž je pak 

přiznávána polovina navrhovateli tohoto řízení. V případě přiznání bytové náhrady by pak 

samozřejmě bylo na místě od vypořádacího podílu cenu této náhrady odečíst, na což se často 

zapomíná ve vyostřených bojích mezi manžely v podobě sporu o vypořádání společného 

nájmu družstevního bytu. Strategie prostého boje o co nejlepší bytovou náhradu při 

vypořádání společného nájmu a členství v družstvu tak nemusí být ani nejvýhodnější, když 

peněžní částka dalšího sporu vypořádání členského podílu se sníží a tak samozřejmě může 

zkomplikovat založení porozvodové existence příslušného manžela. 

Pokud jeden z manželů zemře, pak se výlučným nájemcem stává druhý z manželů 

V případě bytu družstevního, bylo-li právo na družstevní byt nabyto za trvání manželství, 
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zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl; k tomu přihlédne 

státní notářství v řízení o dědictví. Jestliže zemřel manžel, který nabyl právo na družstevní byt 

před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí členství v družstvu a nájem družstevního bytu 

na toho dědice, jemuž připadl členský podíl. 

3.2.3.5 Nájem bytu při registrovaném partnerství 

Novelou občanského zákoníku provedenou zákonem č. 115/2006 Sb. o registrovaném 

partnerství a o změně některých souvisejících zákonů pak byla zcela nově rozšířena úprava 

společného nájmu bytu o úpravu práv k bytu při uzavření registrovaného partnerství. Osoba, 

která uzavřela registrované partnerství, má dle této právní úpravy po dobu trvání partnerství 

právo užívat byt, jenž je v nájmu druhého partnera a práva s tím spojená. Právo jí vzniká bez 

souhlasu pronajímatele. Nevzniká tedy společný nájem bytu ani družstevního bytu a společný 

nájem bytu nevzniká, ani pokud se stane jeden z partnerů nájemcem bytu či družstevního bytu 

za trvání partnerství. Zrušením, popřípadě vyslovením neplatnosti nebo neexistence 

partnerství, pak zaniká právo partnera, který není nájemcem bytu, tento byt nadále užívat. 

Popisovaná právní úprava tak zakotvila pro partnera v registrovaném partnerství pouhé právo 

bydlení v partnerově bytě, které samozřejmě nemůže být a není stejné kvality jako společný 

nájem bytu manžely. Právo bydlení v partnerově bytě je pak vázáno na existenci 

registrovaného partnerství a s jeho zánikem, zaniká automaticky a to dokonce bez jakéhokoli 

nároku na bytovou náhradu, což nelze dovozovat ani analogií. Právní úprava je v tomto 

ohledu naprosto striktní.  

3.2.4 Zánik nájmu bytu  

Zánik nájmu bytu je zákonem č. 509/1991 Sb. upraven tak, že nájem zaniká níže 

uvedenými, zákonem připuštěnými způsoby. Podle aktuální judikatury účastníci právního 

vztahu nájmu bytu si nemohou platně sjednat jiný (další) způsob zániku nájmu nad rámec 

zákona (ustanovení § 710 ve spojení s § 711 obč. zák., popřípadě ustanovení § 584 a § 679 

odst. 3 věta první obč. zák.).
13

 Je třeba však poznamenat, že v odborné literatuře lze k tomuto 

závěru nalézt i kritické názory - např. Milan Hulmák v komentáři k občanskému zákoníku
14

  

nebo Michal Vlasák v časopise Právní fórum.
15

 

    A/ Uplynutí doby 

                                                           
13

 rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3083/2007 ze dne 13. 8. 2008,  
14

 ŠVESTKA, Jiří et al. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2009. s. 2104 
15

 VLASÁK, Michal. K zániku nájmu bytu. Právní fórum, 2009, č. 1. s. 33 - 35 
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Prvním z nich je uplynutí doby, kdy se uplatní se obecná úprava nájemní smlouvy 

obsažená v ustanovení § 676 odst. 2 do účinnosti novely občanského zákoníku č. 107/2006 

Sb., kdy dochází k obnovení nájemní smlouvy včetně nájemní smlouvy k bytu konkludentně. 

Užívá-li nájemce dle dikce tohoto ustanovení věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti 

tomu nepodá návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, 

obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Takto se 

při účinnosti z.č. 509/1991 Sb. uplatňovala relocatia tacita až do účinnosti z.č. 107/2006 Sb., 

když tento zákon účinnost obnovení nájmu pro nájem bytu vyloučil, neboť ve svém 

ustanovení § 686a odst. 6 určil pro nájemní smlouvu k bytu, že se vylučuje použití obecného 

ustanovení platné pro nájemní smlouvy o obnovování nájemních smluv uzavřených na dobu 

určitou.  

B/ Ukončení výkonu práce pro pronajímatele 

Další změnou, již přinesl zákon č. 107/2006 Sb. v tomto směru je nová zákonná forma 

zániku nájemního vztahu k bytu pro nájem bytu, který byl sjednán na dobu výkonu práce pro 

pronajímatele. Takový nájemní vztah dle této nové zákonné dikce skončí posledním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nájemce přestal bez vážného důvodu na 

své straně vykonávat práce pro pronajímatele. Z tohoto druhu zániku nájemního poměru je 

ovšem stanovena dále výluka v podobě, že pokud přestane nájemce bytu, jehož nájem byl 

sjednán na dobu výkonu práce pro pronajímatele, vykonávat z vážného důvodu na své straně 

tyto práce, změní se nájem tohoto bytu na nájem na dobu neurčitou, a to od prvního dne 

měsíce následujícího po měsíci, v němž nájemce přestal práce pro pronajímatele vykonávat. 

Za vážný důvod na straně nájemce se považuje zejména splnění podmínek pro přiznání 

starobního nebo invalidního důchodu, skutečnost, že nájemce nemůže podle lékařského 

posudku vykonávat sjednanou práci a pronajímatel pro něj nemá jinou vhodnou práci, nebo 

skončení pracovního poměru výpovědí danou pronajímatelem z důvodu organizačních změn. 

Tato změna zákona samozřejmě přímo navazuje na již shora zmíněnou změnu provedenou 

zákonem č. 107/2006 Sb. v definici nájemního vztahu k bytu, kdy byla přidána možnost 

sjednat smlouvu také na dobu výkonu práce nájemce pro pronajímatele. Takto sjednaný vztah 

tedy končí popsaným zvláštním způsobem, a to ukončením výkonu práce. Přitom zákon zde 

přináší poměrně širokou výluku z ukončení nájmu bytu v souvislosti s pracovním poměrem, 

když výčet uvedený v zákoně je navíc dle dikce samotného ustanovení demonstrativní a jsou 

tedy přípustné i další důvody, jež splňují charakter vážných důvodů na straně nájemce, pro 
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něž nájem bytu bude naopak prodloužen na dobu neurčitou a nájem bytu tak v podstatě získá 

prostě charakter obecné nájemní smlouvy k bytu.  

Zpřísnění postavení nájemce při sjednání tohoto typu nájemní smlouvy k bytu přinesla 

dále novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 132/2011 Sb., která nově stanovila, 

že přestane-li nájemce vykonávat určité práce, na které je vázán nájem bytu, z důvodů 

spočívajících v jeho věku nebo zdravotním stavu nebo z jiného vážného důvodu, skončí 

nájem bytu uplynutím dvou let ode dne, kdy nájemce přestal určité práce vykonávat. Končí 

tedy výluky, jež umožňují změnu smlouvy na smlouvu obecnou o nájmu bytu uzavřenou na 

dobu neurčitou a zákonná úprava stanoví pro vážné důvody na straně nájemce a to včetně 

důvodů zdravotních pouze ochrannou lhůtu dvou let, po jejímž uplynutí nájem definitivně 

skončí. 

C/ Smlouva o skončení nájmu bytu 

Dalším způsobem skončení nájmu bytu je smlouva o skončení nájmu, kterou mohou 

uzavřít smluvní strany nájemního vztahu pronajímatel a nájemce. Pro tuto smlouvu zákon 

obligatorně stanoví písemnou formu. Pokud by písemná forma smlouvy nebyla dodržena, byla 

by samozřejmě taková smlouva absolutně neplatná dle obecných ustanovení občanského 

zákoníku / § 40 občanského zákoníku /. Tento způsob zániku nájmu bytu je tedy upraven 

zcela obdobně s úpravou zániku užívání bytu dle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. 

v původním znění. Pokud jde o společný nájem bytu manžely, musí dohodu uzavřít oba 

manželé, případně jeden manžel v zastoupení druhého na řádnou plnou moc jinak by byl 

právní úkon stižen relativní neplatností a druhý z manželů by se dle obecného ustanovení § 

40a občanského zákoníku mohl neplatnosti právního úkonu po právu dovolat
16

. Naopak, 

pokud jde o společný nájem bytu podle § 700 a násl., připouští se, aby i jeden ze společných 

nájemců dohodou s pronajímatelem způsobil zánik svého nájemního práva.
17

  

3.2.4.1 Výpověď smlouvy o nájmu bytu 

Dalším způsobem zániku nájmu bytu je výpověď smlouvy. Tento způsob zániku nájmu 

přitom předchozí úprava původního znění občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. neobsahovala, 

když výpověď nahradila takto dříve v zákoně obsažené písemné oznámení uživatele bytu a 

zrušení práva užívat byt. Pro výpověď nájmu bytu zákon stanoví náležitosti tak, že ve 

výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby 

                                                           
16

   srov. např. SALAČ, Josef. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2003. s. 55 
17

   DEJLOVÁ,  Hana. Zánik nájmu bytu. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005. s. 4 
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skončila ke konci kalendářního měsíce; není-li lhůta uvedena, skončí nájem bytu posledním 

dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž výpověď došla druhému účastníkovi. Pokud by 

výpověď z nájmu bytu neobsahovala výpovědní lhůtu nebo by obsahovala lhůtu kratší, bude 

takový právní úkon absolutně neplatný. / rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdo 72/93 ze 

dne 21. 12. 1993 / Nájemce je pak oprávněn k výpovědi v této podobě a bez udání jakéhokoli 

důvodu. Pokud ovšem dával výpověď pronajímatel, mohl tak učinit pouze s přivolením soudu 

a ze zákonem stanovených důvodů.  

Stejné náležitosti jako výpověď sama pak obsahoval výrok rozsudku, kterým soud 

k výpovědi přivolil, když bylo přivolováno k výpovědi z nájmu bytu, jenž samozřejmě musel 

být nezaměnitelně popsán, s tím, že byl uveden počátek běhu výpovědní lhůty a její délka. 

Jestliže soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu, určil současně, ke kterému datu nájemní 

poměr skončí, když výpovědní lhůta počala běžet až prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po právní moci rozsudku. Soud současně též rozhodl, že nájemce je povinen byt 

vyklidit nejpozději do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty, pokud měl nájemce právo na 

náhradní byt či náhradní ubytování, rozhodl soud, že nájemce je povinen vyklidit byt do 15 

dnů po zajištění náhradního bytu či ubytování.  

Důvody výpovědi z nájmu bytu stanovené pro pronajímatele přitom obsahuje 

ustanovení § 711 odst. 1 písmeno a – h z.č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění z.č. 

509/1991 Sb.. Toto ustanovení je přitom součástí kogentní obecné úpravy občanského 

zákoníku a smluvně nelze tuto úpravu vyloučit ani obejít například zakotvením dalších 

smluvních důvodů výpovědi nebo například možností odstoupení tam, kde by jinak měla být 

dána výpověď z nájmu dle zákonné úpravy. Každá smluvní úprava odporující této zákonné 

úpravě občanského zákoníku by byla stižena neplatností. Pro výpověď je pak rovněž 

stanovena povinná písemná forma. Ve výpovědi samozřejmě musí být mimo řádné vymezení 

výpovědní lhůty dle shora uvedeného vyjádřena jednoznačně a určitě vůle vypovědět nájem 

předmětného bytu.  

Výpověď přitom může být dána dle závěrů judikatury dovozených za účinnosti 

popisované právní úpravy až v žalobě, kterou se pronajímatel domáhá přivolení soudu k této 

výpovědi, zde ovšem musí být rovněž dodržena stanovená forma a obsah, kdy musí být 

vyjádřena vůle pronajímatele vypovědět nájem bytu, nepostačí, že například žaloba bude 

obsahovat odůvodnění výpovědi v popisu výpovědního důvodu. Žalobní návrh, aby soud 

přivolil k výpovědi z nájmu bytu, je totiž procesněprávním úkonem adresovaným soudu a bez 
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dalšího v sobě neobsahuje výpověď z nájmu, byť by zahrnoval odůvodnění výpovědi a 

výpovědní lhůtu odpovídající zákonu. / rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Cdon 127/96  

ze dne 28. 5. 1996 /. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že právo nájemce a pronajímatele 

vypovědět nájem bytu se nepromlčuje
18

 (v literatuře se však lze setkat i s opačnými názory ve 

vztahu k právu pronajímatele vypovědět nájem bytu
19

). Výpověď se pak také musí řádně 

dostat do dispozice druhé smluvní strany, tedy musí být řádně doručena, kdy je na 

pronajímateli, aby tedy prokázal nejen výpovědní důvod a řádnou výpověď, ale i doručení 

výpovědi. Situaci si pak samozřejmě mohl ulehčit tím, že učinil výpověď součástí podané 

žaloby a doručení tak přenechal soudu, který při doručení žaloby na počátku řízení doručil 

nájemci řádně i výpověď z nájmu. V případě, že není znám faktický pobyt druhé strany, což 

nebylo v praxi ničím neobvyklým, byla situace řešena ustanovením opatrovníka pro doručení 

výpovědi.
20

 Od této praxe se později upustilo, když bylo dovozeno, že pokud může být 

výpověď učiněna součástí žaloby, dle níž má být k výpovědi přivoleno, pak postačí doručení 

žaloby dle platných procesních pravidel k tomu, aby byla řádně doručena také výpověď i když 

ta je samozřejmě úkonem hmotněprávním.  

Dále bylo judikaturou v popisované době dovozeno, že pokud jsou nájemci 

předmětného bytu manželé, kterým svědčí právo společného nájmu bytu manžely, musí být 

dána výpověď oběma z nich. Právo společného nájmu bytu manžely je právem nedílným, 

které za trvání manželství nemůže být zrušeno rozhodnutím soudu jen ohledně jednoho 

z nich. Vždy pak platí, že je v řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu věcí soudu, aby 

zjistil, zda za trvání manželství dotčeného nájemce, nevzniklo k předmětnému bytu právo 

společného nájmu bytu manželů a to i v situaci, kdy druhý z manželů v bytě nebydlí. Pokud 

právo společného nájmu bytu manželů vzniklo a trvá, nemůže být vyhověno návrhu 

pronajímatele na přivolení k výpovědi z nájmu bytu jen proti jednomu z manželů. Oběma 

manželům tedy musí být výpověď dána, doručena a existence výpovědního důvodu je třeba 

posuzovat k okamžiku doručení výpovědi druhému z nich. V řízení o přivolení k výpovědi 

z nájmu bytu mají manželé postavení nerozlučných společníků. Pokud by žaloba byla dána 

jen proti jednomu z manželů, soud by byl nucen žalobu zamítnout pro nedostatek pasivní 

legitimace. / rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 37/97 ze dne 26. 6. 1997 a sp. zn. 3 

Cdon 122/96 ze dne 29. 5. 1997 / 
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 rozhodnutí Nejvyššího soudu 26 Cdo 78/2010 
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 CHALUPA, Luboš. Promlčení práva výpovědi z nájmu bytu. Právní rádce, 2010, č. 2, s. 10 – 11; CHALUPA, 

Luboš. Znovu k promlčení práva výpovědi z nájmu bytu. Právní rádce, 2011, č. 9, s. 14 – 16 
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 k tomu srov. FISCHER, René. K některým aspektům výpovědi nájmu bytu. Právní rozhledy, 2000, č. 3. s. 118 

– 119 
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3.2.4.2 Výpovědní důvody  

Výpovědní důvody pro pronajímatele stanovené ustanovením § 711 odst. 1 jsou 

následující: 

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

snachu, své rodiče nebo sourozence.  

 

Tento výpovědní důvod se do zákona vrací, když úprava časově předcházející verze 

občanského zákoníku původní verze z.č. 40/1964 Sb. vypustila tuto konstrukci výpovědního 

důvodu, když dikce samozřejmě neodpovídala principům socialistického vlastnictví, pro něž 

se nepředpokládalo soukromé vlastnictví poskytovaných bytů. Socialistické organizace pak 

děti, vnuky atd. neměly a tak nebyl tento výpovědní důvod, který jinak všechny historické 

úpravy výpovědi z nájmu bytu znaly, potřeba. Po obnovení ochrany soukromého vlastnictví 

s nástupem demokracie se tedy vrací i tento výpovědní důvod.  

Zásadně je pak tento výpovědní důvod dán, nemá-li pronajímatel nebo jeho v zákonném 

ustanovení uvedený příbuzný vlastní byt či obývá byt horší než je byt nájemce například 

podlahovou plochou či vybaveností.  Jedná se o výpovědní důvod, jenž má pronajímateli 

zajistit možnost užívat svůj majetek pro sebe a svou rodinu, když nájemce bytu neměl být 

poškozen, neboť jako bytová náhrada při tomto výpovědním důvodu náležel výhradně 

náhradní byt. Označení osoby, pro niž je předmětný byt žádán je přitom nezbytnou náležitostí 

výpovědi z nájmu bytu a posléze také žaloby k jejímu přivolení viz. rozsudek Nejvyššího 

soudu sp. zn. 3 Cdon 1477/96 ze dne 22.12.1998 a takový nedostatek výpovědi z nájmu bytu 

nemohl být zhojen v průběhu řízení o přivolení dalším sdělením pronajímatele. Postupně 

přitom byl judikaturou vykládán tento důvod stále šířeji ve prospěch práv pronajímatele. Bylo 

dokonce dovozeno, že pro tento výpovědní důvod se přímo nevyžaduje, aby pronajímatel byl 

osobou, která nemá vlastní byt. Bytová potřeba pronajímatele ve smyslu tohoto výpovědního 

důvodu je totiž dána i v těch případech, kdy pronajímatel má vlastní byt, chce však realizovat 

své vlastnické právo (k jehož obsahu patří právo užívat předmět svého vlastnictví), a bydlet v 

domě, jehož je vlastníkem, a o dům pečovat.
21

 Samozřejmě, že je třeba posuzovat, zda právo 

není uplatněno v rozporu s dobrými mravy dle poměrů konkrétní situace. Rozpor s dobrými 

mravy může být pro tento výpovědní důvod dán například ve vysokém věku a zdravotním 

stavu nájemce, který v bytě například bydlel desítky let a stěhování by ho vážně ohrozilo na 
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 rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 2 Cdo 45/94 ze dne 29.4.1994 
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zdraví či dokonce životě, což může být prokázáno posudkem lékaře, je však nutno toto 

posouzení provést pečlivě a s náležitou pozorností, neboť by tím soud odepřel pronajímateli 

realizaci jeho vlastnického práva a musí tedy jít o naprosto výjimečné situace.  Dle tohoto 

ustanovení se pak nemůže dovolat svého práva pronajímatel právnická osoba, neboť dle dikce 

ustanovení je možnost dána pro uspokojení bytové potřeby pronajímatele fyzické osoby, což 

bylo dovozeno soudní praxí, viz například rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 213/97 

ze dne 28. 4. 1997. 

 

b) Jestliže nájemce přestal vykonávat práci, ke které je nájem služebního bytu 

vázán, a pronajímatel potřebuje byt pro jiného nájemce, který bude tuto práci 

vykonávat.  

 

Obdobu tohoto výpovědního důvodu obsahovala i úprava původní verze občanského 

zákoníku č. 40/1964 Sb., když ovšem dikce je zde upravena a byt trvale určený pro ubytování 

pracovníka organizace je již nahrazen dnešním termínem služební byt. Dle úpravy provedené 

zákonem č. 509/1991 Sb. je pak rovněž stanoveno, že jde o konec výkonu práce, na niž je 

vázán nájem služebního bytu, kdežto původní verze uvádí pouze, že uživatel přestal pro 

organizaci pracovat, není stanovena podmínka vázání určité práce na nájem bytu, ale vázáno 

je na práci pro určitou socialistickou organizaci. Rovněž původní verze označovala potřebu 

socialistické organizace pro jiného uživatele jako naléhavou, kdežto v tomto znění je již 

uváděna prostá potřeba pro jiného nájemce. Dále původní verze uvádí potřebu socialistické 

organizace pro jakéhokoli jiného pracovníka, kdežto verze po novele zákonem č. 509/1991 

Sb. již specifikuje, že musí jít o jiného nájemce, který bude vykonávat práci, na niž je vázán 

nájem předmětného bytu.  

Jiným nájemcem je pro tento výpovědní důvod pak samozřejmě myšlen jiný 

zaměstnanec pronajímatele / rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 2 Cdo 92/1994 ze dne 

30. 1. 1995 /. Tento výpovědní důvod je nejméně frekventovaným důvodem soudních sporů 

ze stanovených výpovědních důvodů, což je samozřejmě dáno i poměrně malým množství 

bytů splňujících dle z.č. 102/1992 Sb. podmínky bytů služebních, jež je předmětem výpovědi 

dle tohoto výpovědního důvodu. Definice služebního bytu je pak již v této práci z uvedeného 

zákona citována shora.  
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Nelze přitom při ukončení nájemního vztahu dle tohoto výpovědního důvodu zapomínat 

na skutečnost, že ve služebních bytech se neuplatní ustanovení o vzniku společného nájmu 

bytu manžely a proto pokud je byt obýván nájemcem s jeho manželem, pronajímatel musí 

vůči jednomu z nich -  svému zaměstnanci a nájemci svá práva uplatnit žalobou na přivolení 

k výpovědi z nájmu bytu, kdežto vůči jeho manželovi uplatní svá práva již jen žalobou o 

vyklizení předmětného bytu, neboť tomuto nájemní právo k předmětnému bytu nesvědčí a 

vzniknout nemůže. 

Tento výpovědní důvod pak byl formulačně upraven novelou provedenou zákonem č. 

267/1994 Sb. tak, že zní, jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a 

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

Vypouští se tedy podmínka, že nový nájemce bude vykonávat pro pronajímatele shodnou 

práci jako předchozí nájemce. Není pak pochyb, že jde o výpovědní důvod týkající se pouze 

služebních bytů.  

 

c) Jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují 

dobré mravy v domě.  

 

Tento výpovědní důvod je konstrukcí historicky tradiční, jež obsahovaly již úpravy od 

dob první republiky a nebyl vypuštěn dokonce ani ve znění původního občanského zákoníku 

č. 40/1964 Sb. pro dobu socialismu. Od úpravy časově předcházející se pak dikce mění tak, že 

pravidla socialistického soužití, jež nesměla být porušována dříve, se nahrazují dobrými 

mravy v domě. Vypouští se pak z této konstrukce neplacení nájemného, které je touto právní 

úpravou již uvedeno jako samostatný výpovědní důvod.  

Výpovědní důvod je konstruován na rozdíl ode všech ostatních tak, že pro jeho naplnění 

je vyžadován další úkon ze strany pronajímatele, kterým je písemná výstraha, která byla 

podmínkou již za minulé právní úpravy pro naplnění tohoto výpovědního důvodu. Výstraha je 

přitom písemný hmotněprávní úkon pronajímatele, jenž musí být doručen nájemci 

pronajímatelem. Při více spolunájemnících stačí výstraha jen jednomu z nich vzhledem k 

nedílné povaze nájemního poměru.
22

 Výstraha musí splňovat požadavek určitosti a obsahovat 

popis jednání nájemce, jímž naplňuje on či jeho spolubydlící tento výpovědní důvod a jednají 

proti dobrým mravům. Výstraha rovněž musí obsahovat výslovné upozornění na možnost 
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 KŘEČEK, Stanislav, HRUBÝ, Josef et al. Výpovědní důvody z nájmu bytu. 5.vyd. Praha : Linde 2007. s. 52 
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výpovědi z nájmu bytu. V tomto smyslu rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 

1760/2006 ze dne 26.10.2006  výslovně uvádí, že předchozí písemná výstraha ve smyslu 

ustanovení § 711 odst. 1 písm. c) obč. zák. musí obsahovat nejen upozornění nájemce na jeho 

konkrétní závadné jednání, popř. na jednání osob s ním bydlících, ale i na to, že může být z 

tohoto důvodu vypovězen nájem bytu.  Předpokladem výpovědního důvodu podle § 711 odst. 

1 písm. c) obč. zák. je rovněž skutečnost, že nájemce, resp. osoba, již s ním bydlí, přes tuto 

písemnou výstrahu ve svém závadném chování pokračuje. Je nutné si zde uvědomit, že pokud 

výstraha nebude dána a to v řádné podobě, nemůže být dle dikce ustanovení naplněn tento 

výpovědní důvod. Výstraha musí být úkonem pronajímatele, a proto nepostačí, když bude 

nájemce uznán vinným v přestupkovém řízení. Přitom pak musí být výstraha dána pro 

skutkový popis jednání proti dobrým mravům, které se bude shodovat s popisem takového 

skutku ve výpovědi z nájmu.  

Pokud jde o jednání proti dobrým mravům, může jít například o opakované a hrubé 

rušení nočního klidu, napadání ostatních obyvatel domu, šikanování spolunájemníků, ale i 

například o nadměrný zápach, devastaci bytu či opakovaný výjimečný nepořádek v domě, kdy 

samozřejmě jsou vypuštěny jakékoli možné politické důvody, jež bylo možno podřadit pod 

úpravu původní verze občanského zákoníku č. 40/1964 Sb..  Může jít i o provozování živnosti 

v bytě, ztrpčuje-li nebo podstatně zhoršuje spoluobyvatelům bydlení v domě  nebo o 

provozování prostituce v bytě, budí-li vážné pohoršení u obyvatel domu.
23

 Rušení dobrých 

mravů pro tento výpovědní důvod musí být dle dikce tohoto výpovědního důvodu zásadně 

pácháno v domě, v němž se nachází předmětný byt, nepostačí tak například vadné jednání na 

úřadě, v zaměstnání, bydlišti pronajímatele.
24

  

Dokazování pro tento výpovědní důvod bývá zpravidla rozsáhlé, i když může být 

zjednodušeno například předložením rozhodnutí o spáchání přestupku se skutkovou podstatou 

naplňující výpovědní důvod výpovědi. Rovněž může být zúženo i na místní šetření 

v předmětném domě a bytě například pro důvod spočívající v nadměrném zápachu či 

devastace. 
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d) Jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, 

zejména tím, že nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s 

užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce.  

 

Tento výpovědní důvod lze rovněž označit za historický, kdy i tento výpovědní důvod 

znala již právní úprava první republiky a v obdobě popisované právní úpravy byl v zákoně 

obsažen již v původní verzi občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.. 

S ohledem na to, že zákon v některých konkrétních případech spojuje vznik 

výpovědního důvodu s jediným porušením povinnosti, lze soudit, že obecně není zapotřebí 

opakované porušení povinnosti, ale postačí jediné hrubé porušení povinnosti
25

 V odborné 

literatuře však lze najít i názor, že je třeba opakovaného porušení povinnosti.
26

  

Nejfrekventovanějším důvodem bývá neplacení nájemného, které ze všech 

povolovacích důvodů byl také nejčastějším předmětem soudních sporů. Pro naplnění 

výpovědního důvodu pak zákon požadoval nezaplacení plateb za dobu delší než tři měsíce, 

nepožadovali se při tom v žádném případě tři po sobě jdoucí měsíce. Dle výkladu judikatury, 

který se ustálil v této době, pak postačily platby za jakékoli dání výpovědi předcházející 

měsíce nebo celkový dluh ve výši plateb na nájmu a plnění spojená s užíváním bytu za tři 

měsíce. Nemuselo pak rovněž jít o celé platby nájemného a služeb, ale mohlo jít i o placení 

v nižší částce, které postupně dosáhlo stanovené částky, tedy trojnásobku částky nájemného a 

služeb spojených s nájmem bytu. Nájemce pak hrubě poruší své povinnosti v okamžiku, kdy 

se octne v prodlení byť jen s částí platby nájemného nebo úhrad za služby spojené s užíváním 

bytu za měsíc čtvrtý.  

V původní verzi znění tohoto důvodu k přivolení daného zákonem č. 509/1991 Sb. je 

přitom uvedeno nájemné nebo plnění za služby spojená s užíváním bytu a dikce ustanovení 

tak připouští logický výklad, že postačil dluh na holém nájemném nebo pouze ve výši plnění 

na službách s užíváním bytu za tři měsíce. Změnu přinesl zákon č. 107/2006 Sb. o 

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

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, který spojku nebo v dikci povolovacího důvodu 

nahradil spojkou a, což vyloučilo shora uvedený výklad nevýhodný pro nájemce a 

                                                           
25

 srov. DEJLOVÁ,  Hana. Zánik nájmu bytu. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005. s. 34 
26

 např. KŘEČEK, Stanislav, HRUBÝ, Josef et al. Výpovědní důvody z nájmu bytu. 5.vyd. Praha : Linde 2007. s. 

57;  
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jednoznačně bylo dále stanoveno, že dluh musí být ve výši trojnásobku veškerých plateb za 

předmětný byt složených jak z nájemného, tak i z plnění spojených s užíváním bytu.   

Přitom výpovědní důvod musel být naplněn k okamžiku dání, tedy doručení, výpovědi 

z nájmu bytu. Praxí bylo pak postupně v popisované době dovozeno, že žaloba na přivolení 

k výpovědi z nájmu bytu může být zamítnuta pro rozpor s dobrými mravy ve smyslu § 3 odst. 

1 občanského zákoníku v případě, kdy byl dluh zaplacen v době, ke které soud rozhodoval.  

V tomto směru podal výklad například rozsudek  Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3294/2006 

ze dne 16. 1. 2007, dle něhož nezaplatil-li nájemce bytu nájemné nebo úhradu za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce výlučně z důvodu objektivně 

existující tíživé sociální situace a byla mu proto dána výpověď z nájmu bytu, avšak v době 

soudního řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu dlužné nájemné uhradí a nadále nájemné 

řádně platí, není vyloučeno posoudit jednání pronajímatele, který nadále na výpovědi trvá, 

jako výkon práva, který je v rozporu s dobrými mravy. Objektivní existence tíživé sociální 

situace a příčinná souvislost této situace s neplacením nájemného však musí být postaveny 

najisto. Nepříznivá sociální situace nájemce, jejímž důsledkem bylo neplacení nájemného, 

nemůže sama o sobě vést k závěru, že výpověď pronajímatele z nájmu bytu daná nájemci pro 

neplacení nájemného, je v rozporu s dobrými mravy.
27

 Přitom soudy dospěly také k výkladu, 

že dluh musí být zaplacen včetně příslušenství, kterým jsou v případě nájemného poplatky 

z prodlení, což při jejich výšce stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb. kterým se stanoví 

výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku činilo nájemníkům 

značné problémy, neboť za rok jejich dluh byl touto sankcí v podstatě zdvojnásoben. 

K takovému zamítnutí ovšem v žádném případě nedocházelo dle uvedených výkladů 

automaticky, ale naopak se soud zabýval důvody k neplacení, jež mu předestřel nájemce a 

které soud musel shledat za vážné. Například nezaviněná ztráta zaměstnání, zdravotní 

problémy působící nepřítomnost v práci, stálá vážná sociální situace matek samoživitelek či 

péče o vážně nemocného či zraněného člena rodiny by takovými důvody byly. Objevovaly se 

ovšem stejně často důvody vážnost postrádající jako nákup vánočních dárků, nákup lyži či 

splacení půjčky na nábytek, které neplacení nájemného omluvit nemohly a důvodem 

zamítnutí žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu nemohly se státi.  

Při rozhodování soudu o tomto výpovědním důvodu se pak soudní praxe sjednotila 

postupem doby také na výkladu požadavku určení dlužných měsíců ve výpovědi z nájmu a 

                                                           
27

 rozsudek  Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3294/2006 ze dne 16.1.2007 
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posléze v žalobě o jejím přivolení, ačkoli původně se určení dlužných měsíců vyžadovalo. 

Bylo ale dovozeno, že pronajímatel není vůbec povinen uvést za které konkrétní měsíce 

nájemce platby dluží, když zcela k dostatečnému skutkovému vymezení výpovědního důvodu 

postačí sdělení, že je nájem bytu vypovídán pro nezaplacení plateb za byt za dobu delší tří 

měsíců. V soudním řízení byl pak soud povinen zjistit, zda dání výpovědi z nájmu bytu 

předcházelo nezaplacení jakýchkoli plateb splňující požadavky ustanovení § 711 odst. 1 písm. 

d/ občanského / například rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2259/98 ze dne 8.6.1999 

/. Tato ustálená praxe značně zjednodušila úlohu pronajímatele při tomto výpovědním důvodu 

pro situace, jež rozhodně nebyly žádnou výjimkou, kdy platební morálka nájemcova byla 

nahodilá a poté probíhalo poměrně složité přiřazování nepravidelných a v různých částkách 

prováděných plateb nájemce k dluhům za jednotlivé měsíce na nájemném a platbách 

spojených s užíváním bytu, neřkuli za vyúčtování služeb. Složitější úkol pak nastal v řízení 

pro soud, který často s rozpisem plateb pronajímatele za několik let zpátky a hromadou 

ústřižků o platbách nájemce plnil úlohu účetního detektiva. Nedocházelo ovšem již 

k nesprávným a nespravedlivým zamítáním žalob při nesprávně uvedeném dlužném měsíci, 

jež byl sice doložen jako zaplacený, nicméně jednoznačně byl provázen dluhem za jiný měsíc, 

bohužel ve výpovědi a žalobě nezmíněným zpravidla také chybou přičítání plateb při placení 

v měsíci následujícím.  

 

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

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

nelze byt nebo dům delší dobu dále užívat.  

 

Předchozí právní úprava původní verze občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. tento 

výpovědní důvod znala jako důvod pro zrušení práva užívání bytu místním národním 

výborem, kdy tedy bez soudního řízení mohlo být státním orgánem ukončeno právo užívat 

byt. Nyní se tedy výpovědní důvod řadí mezi výpovědní důvody obecné podléhající soudnímu 

řízení stanovenému pro přivolení k výpovědi z nájmu bytu, když samozřejmě úpravou, jež 

přinesly nové demokratické poměry, bylo vypuštěno zrušování národním výborem jako 

nedemokratický institut poplatný socialistickému zřízení. 

Doložení tohoto výpovědního důvodu pak vyžadovalo platné, řádné a pravomocné 

rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byl soud jako rozhodnutím správního orgánu v řízení 

vázán v souladu s ustanovením § 135 odst. 2 z.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, 
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v tehdy platném znění. Posouzení důvodu přitom bude závislé na každé konkrétní situaci. 

Pokud jde o důvod spočívající v opravách, zde bude podstatné, zda bude po provedení oprav 

možné užívat předmětný byt k bydlení či nikoli. Delší doba v dikci tohoto ustanovení přitom 

je nesporně dobou přesahující několik měsíců, nikoli dnů nebo týdnů.
28

 

 

f) Jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu 

nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových 

prostor chce tento byt užívat.  

 

Tento výpovědní důvod samozřejmě neznala úprava původní verze občanského 

zákoníku č. 40/1964 Sb. vůbec a je tak novinkou. 

Nájemce či vlastník nebytových prostor dle dikce tohoto ustanovení může být osobou 

odlišnou od pronajimatele, který ovšem jediný je nadán aktivní legitimací k výpovědi z nájmu 

bytu a podání žaloby. Stavební souvislost pak bude předmětem zkoumání soudu v řízení o 

výpovědi z nájmu pro tento důvod, kdy se touto myslí dle mého názoru zejména 

propojitelnost předmětného bytu s daným nebytovým prostorem, jež může být zřejmá ze 

stavebních plánů, místního šetření případně i zkoumání znalce.
29

  

 

g) Má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě 

požadovat, aby užíval pouze jeden byt. 

 

Dikce úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v původním znění, jež předcházela 

úpravě popisované, přitom tento výpovědní důvod znala. Popisovaná úprava však nově 

obsahuje výluku z výpovědního důvod spočívající v dikci, že na nájemci nelze spravedlivě 

požadovat, aby užíval pouze byt jeden.  

Skutečnost, že má nájemce více bytů byla v popisované době předmětem judikaturních 

výkladů. Tato podmínka je tak samozřejmě dána pokud nájemníkovi svědčí nájemní právo 

k více bytům. V praxi se takové případy nejčastěji objevují v případě, kdy nájemníkovi 

vzniklo k jinému bytu společné právo nájmu manželů, což je poměrně snadno zjistitelným 

faktem za situace, neboť zpravidla postačí jednoduché zjištění bydliště druhého z manželů a 

                                                           
28

 ŠVESTKA, Jiří et al. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2009. s. 2134 
29

 srov. KŘEČEK, Stanislav. Právní změny nájemního bydlení od 1.11.2011. 1. vyd. Praha: Leges, 2011. s. 118 
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šetření poměrů jeho bytu. Nájemník má samozřejmě více bytů také v případě, že jiný byt 

vlastní, svědčí mu právo spoluvlastníka, jež mu umožňuje bydlení v domě nebo bytě nebo má 

právo z věcného břemene na doživotní užívání. Postačí, pokud nájemníkovi svědčí vlastnické, 

popřípadě spoluvlastnické právo k nemovitosti obsahující byt, který sice není právně volný, 

ale nájemce měl anebo v dohledné době bude mít možnost se užívání bytu ujmout, např. 

proto, že uplynula (uplyne) doba, na níž byl nájem tohoto bytu sjednán. / rozsudek Nejvyššího 

soudu sp. zn. 26 Cdo 881/2005 ze dne 22. 3. 2006 /  

Zákon přitom sám obsahuje oproti časově předcházející právní úpravě výluku z výpovědního 

důvodu ve prospěch situace nájemníka, neboť výpovědní důvod není dán pro případ, že po 

nájemníkovi nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt. Zde se při soudních 

sporech nejčastěji objevuje odůvodnění, že při existenci manželství není možno po 

nájemníkovi a jeho manželovi žádat společné soužití, neboť společně nežijí a není to 

vzhledem k jejich vztahům možné. Nicméně je takové tvrzení dle mého názoru nutné hodnotit 

s pozorností, když se objevují případy, že jde nájemníkovi spíše o udržení dalšího bytu a jeho 

manželský svazek není zdaleka narušen způsobem, který by postačoval pro naplnění důvodů 

této výluky z výpovědního důvodu. Například se po dobu takového tvrzeného nesoužití 

manželů, těmto narodí děti, jezdí na společné dovolené, pořídí si společnou věc vysoké 

hodnoty. Dokazování je zde nutno vést tak, že je na nájemníkovi, aby svá tvrzení prokázal, 

když nikdo jiný tak ani učinit nemůže vzhledem k osobním charakterům dokazovaných 

skutečností, když nájemníkovi zákon nabízí možnost rozvodu manželství, jež by situaci řešil 

sám v plném rozsahu. Charakter dokazování je tedy takový, že dokazování existence jiného 

bytu je na pronajímateli, ale dokazování existence spravedlivého důvodu pro užívání více 

bytů je na nájemci.  

Je pak současně pravdou, že soudy dovodily ve své praxi, že druhým bytem nemůže být 

jakákoli nemovitost, ale musí jít o nemovitost umožňující lidsky důstojné ubytování nájemce 

a členů jeho domácnosti. Je tedy nutno zjistit i poměry nalezeného jiného bytu nájemníka. 

Zde půjde zejména o rekreační objekty, jež zpravidla nájemníci žijící ve velkých městech 

vlastní. Samozřejmě jednopokojový zahradní domek bez koupelny a topení pak jiným bytem 

být nemůže, nicméně pokud nájemník disponuje jinou plnohodnotnou dokonce 

vícepokojovou nemovitostí, kde pouze ze své vůle dosud nezřídil plnohodnotné topení, 

například nejsou jen namontovány radiátory, pak se nemůže vyvinit pro účely tohoto 

ustanovení. Dokazování, že nejde o plnohodnotné bydlení je opět na nájemníkovi. Je nutné si 

při posuzování kauzy dle tohoto výpovědního důvodu uvědomit, že zde nejde o zjišťování 



 84 

stejné podmínky existence jiného bytu jako u přechodu nájmu dle ustanovení § 706 

občanského zákoníku, neboť zde právě již samo ustanovení obsahuje možnost výluky 

v možnosti prokázání spravedlivých důvodů pro užívání více bytů. Tak zpravidla pro účely 

tohoto výpovědního důvodu neobstojí nemovitost v zahraničí, v níž lze při zaměstnání rodiny 

v České republice těžko požadovat po právu, aby nájemník řádně celoročně bydlel.  

 

h) Neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů.  

 

Tento výpovědní důvod v obdobné dikci obsahovala i úprava časově předcházející 

původní verze z.č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku.  

Pro tento výpovědní důvod je v případě společného nájmu manželů nutné, aby byl dán 

na straně obou manželů jako společných nájemců, jinak by se jednalo pouze o záležitost mezi 

manžely samými, například by mohlo jít o opuštění společné domácnosti, ale výpovědní 

důvod pro pronajímatele by dán nebyl. Vážné důvody přitom je třeba hodnotit v každé 

konkrétní situaci, kdy si lze představit déledobý pobyt mimo předmětný byt odůvodněný 

skutečně vážnými důvody spočívajícímu ve zdravotním stavu, který si vyžadoval 

hospitalizaci, dočasném výkonu práce v zahraničí či zahraniční studium. Takovými vážnými 

důvody ovšem nemohou být rekreace mimo předmětný byt či soužití s jinou osobou, jež by 

uváděl nájemce jako důvod pro například celoroční pobyt mimo předmětný byt. Dle rozsudku 

sp. zn. 26 Cdo 1199/2006 ze dne 25. 10. 2006 závažnými (závažnými důvody), pro něž není 

byt nájemcem užíván (je nájemcem užíván jen občas), jsou důvody, které brání nájemci byt 

jinak bez dalšího užívání způsobilý užívat, resp. umožňují mu užívat takový byt pouze občas; 

za takové důvody však nelze považovat situaci, kdy nájemce, u něhož nejsou dány žádné 

důvody, které by mu ve výše uvedeném smyslu bránily byt užívat, byt neužívá jen proto, že v 

něm uspokojuje bytovou potřebu blízká osoba. 

Je třeba též poznamenat, že musí jít o neužívání nebo občasné užívání bytu bez souhlasu 

pronajímatele. Pokud by pronajímatel dal k neužívání bytu souhlas, nemohl by být tento 

výpovědní důvod uplatněn. Příkladem může být dání bytu do podnájmu.
30

 

 

                                                           
30

 srov. CHALUPA, Luboš. K výpovědi z nájmu bytu pro neužívání bytu a dva byty. Právní rádce, 2006, č. 1, s. 

19 – 20 
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i) Jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není 

zdravotně postižená osoba. 

 

Novelou občanského zákoníku provedenou zákonem č. 264/1992 Sb. kterým se mění a 

doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním 

notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony, byl přidán nový důvod 

označený písmenem i/, který zní, že jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě 

zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba. Znění zákona bylo dále doplněno 

pro tento přivolovací důvod tak, že pro tento důvod lze vypovědět nájem jen po předchozím 

souhlasu toho, kdo svým nákladem takový byt zřídil, nebo jeho právního nástupce nebo 

souhlasu příslušného orgánu republiky, který podle zákonů národních rad uzavření smlouvy o 

jeho nájmu doporučil 

Novelou provedenou zákonem č. 267/1994 Sb. byla do občanského zákoníku vrácena 

opět časově předcházející právní úpravou zákona na ochranu nájemníku č. 48/1925 Sb., jež 

byla ovšem v období následujícím vypuštěna, jakási sankce stanovená pronajímateli pro 

případ, kdy po úspěšném řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu předmětný byt není 

použit k důvodu, pro který bylo k výpovědi přivoleno. Zákon zde nově stanoví, že jestliže 

pronajímatel bez vážných důvodů nevyužil vyklizeného bytu k účelu, pro který soud k 

výpovědi nájmu přivolil, 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. Sankční je pro svou možnou výšku dle mého názoru především 

možnost žádat rozdíl nájemného z bytu původního a náhradního za dobu pěti let, který 

vzhledem k současně existujícím bytům s regulací nájemného a s nájemným tržním může být 

opravdu značně vysoký. Sankce je tedy značná, nicméně na místě, neboť pronajímatel je zde 

sankcionován za to, že nedodrží rozhodnutí soudu, které je samozřejmě třeba respektovat. 

Ustanovení bude v praxi postihovat zejména přivolení k výpovědi pro důvod dle § 711 odst. 1 

písm. a/ občanského zákoníku, kdy je důvodem potřeba předmětného bytu pro pronajímatele a 

jeho rodinu. 
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3.2.4.3 Změny právní úpravy výpovědi z nájmu bytu ze strany pronajímatele provedené 

dalšími zákony 

Na tomto místě si dovolím zmínit změnu provedenou pro řízení o výpovědi z nájmu 

bytu zákonem č. 30/2000 Sb. kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kterým byl změněn zákon č. 99/1963 Sb. 

občanský soudní řád tak, že řízení o výpověď z nájmu bytu bylo zařazeno v ustanovení § 120 

odst. 2 tohoto zákona mezi řízení, v nichž je zákonem stanovena povinnost soudu provést i 

jiné důkazy než navrhují účastníci řízení, je-li to třeba ke zjištění skutkového stavu. To 

znamená řízení o výpověď z nájmu bytu, bylo zařazeno mezi několik typů řízení, v nichž byla 

jinak platná zásada projednací a dispoziční prolomena ve prospěch zásady oficiality a 

vyšetřovací. Zákonodárce přiřadil řízení o výpověď z nájmu bytu mezi typy řízení, v nichž je 

dán zájem společnosti na úplném zjištění skutkového stavu v tomto případě nájmu bytu. Tato 

změna měla velký praktický význam, neboť důkazní řízení před soudy bylo nutné vést 

s extrémní pečlivostí a zvážit provedení nejen všech navržených důkazů, ale i všech jiných, 

jejichž provedení v řízení přicházelo v úvahu. Samozřejmě takto nebyla uložena soudu 

povinnost přímo po důkazech pátrat, ale rozhodně povinnost provést důkazy, jejichž možné 

provedení vyplývalo z obsahu spisu tak, aby byl skutkový stav zjištěn co nejúplněji / 

například výklad rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1136/2008 ze dne 29. 7. 2008 /. 

Takto mohl například soud provést místní šetření při výpovědním důvodu v porušení pořádku 

v domě například zápachem nebo porušení povinností nájemce devastací bytu, aniž to někdo 

navrhoval apod.  

Zcela zásadní změnu do úpravy výpovědi pronajímatele smlouvy o nájmu bytu přinesl 

zákon č. 107/2006 Sb.. Nově totiž přichází obrácení rolí při výpovědi z nájmu bytu ze strany 

pronajímatele pro zákonem určené některé výpovědní důvody, kdy se na soud dle této právní 

úpravy již nemusí obrátit pronajímatel, ale naopak nájemce, jenž se musí výpovědi, s níž 

nesouhlasí bránit, jinak byt vyklidit. Tato změna je naprostou revolucí po mnohých letech 

stále většího zasahování státu do tohoto smluvního vztahu a zvyšování ochrany nájemce nyní 

přichází zákonná úprava, která naopak počítá s odpovědností nájemce, a i když je samozřejmě 

vztah stále nerovný a pronajímatel stále může na rozdíl od nájemce ukončit nájem bytu pouze 

ze zákonem taxativně stanovených důvodů, jedná se o něco nového. Zákon nyní zná dva typy 

výpovědních důvodů ze strany pronajímatele. Prvou skupinu tvoří důvody, pro něž může tedy 

pronajímatel vypovědět nájem bytu bez přivolení soudu. Těmito důvody tedy jsou  
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a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré 

mravy v domě;  

b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, 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 složené jako kauce v souladu s ustanovením § 686a 

odst. 3 občanského zákoníku;  

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

aby užíval pouze jeden byt;  

d) neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas;  

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

postižená osoba. 

Důvody výpovědi se tedy oproti předcházející právní úpravě nemění, dochází jen ke změně 

mechanismu výpovědi a soudního řízení o ní.  

Přitom pronajímatel musí svou písemnou výpověď doručit nájemci sám, neboť 

vzhledem k novým pravidlům nelze výpověď samozřejmě nechávat do obsahu žaloby. Vrací 

se tedy problém dříve řešený s doručováním výpovědi nájemníkovi, jehož faktický pobyt není 

znám. V praxi se tedy opět může objevit ustanovování opatrovníka pro tento úkon, tedy pro 

doručení výpovědi nájmu bytu. Tím se může pronajímatel dostat do situace i zdlouhavějšího 

postupu než před novelou, neboť pro předešlou úpravu již byl užíván soudní praxí poměrně 

neformální přístup a postup soudu byl zcela jasný, doručování žaloby obsahující výpověď pak 

pronajímatele zbavovala za doručení odpovědnosti, kterou opětovně nese. Právě v doručování 

se pak mohou objevit v praxi značné problémy. Přitom ohledně doručení výpovědi z nájmu 

bytu důležitá výkladová pravidla přineslo i rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo  

268/2001 ze dne 8. 6. 2011, které jednoznačně umožňuje ohledně doručení výpovědi z nájmu 

se spokojit s tím, že se výpověď dostala do dispoziční sféry nájemce. Uvádí se, že výpověď z 

nájmu bytu je hmotněprávním úkonem, který činí pronajímatel, a který je adresován nájemci. 

Účinnost adresných jednostranných hmotněprávních úkonů v režimu občanského zákoníku 

předpokládá, že projev vůle dojde, resp. je doručen adresátovi, tj. že se dostane do sféry jeho 

dispozice (§ 45 odst. 1 obč. zák.). Slovní spojení „dostane do sféry jeho dispozice“ nelze 

vykládat ve smyslu procesněprávních předpisů. Je jím třeba rozumět konkrétní možnost 

nepřítomné osoby seznámit se s jí adresovaným právním úkonem. Právní teorie i soudní praxe 

takovou možností chápe nejen samotné převzetí písemného hmotněprávního úkonu 

adresátem, ale i ty případy, kdy doručením dopisu či telegramu, obsahujícího projev vůle, do 
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bytu adresáta či do jeho poštovní schránky, popřípadě i vhozením oznámení do poštovní 

schránky o uložení takové zásilky, nabyl adresát hmotněprávního úkonu objektivní příležitost 

seznámit se s obsahem zásilky. Přitom není nezbytné, aby se adresát skutečně seznámil s 

obsahem hmotněprávního úkonu, dostačuje, že měl objektivně příležitost tak učinit. Dle 

tohoto výkladu pak je také na nájemci, aby se staral o možnost doručování své pošty při 

existenci dlouhodobého právního vztahu s pronajímatelem, který je mu velmi dobře znám. 

Uvedený výklad pak dává při posuzování účinnosti doručení možnost fakticky brát jako 

doručenou písemnost i uloženou na poště na adrese nájemce, na níž se tento jinak zdržuje a 

nevyžaduje se předání do vlastních rukou.  

V písemné výpovědi pronajímatele musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta, 

ale nově na rozdíl od dřívější právní úpravy také poučení nájemce o možnosti podat do 

šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu. Nebude-li výpověď obsahovat 

povinné náležitosti právě i včetně uvedeného nového poučení, bude absolutně neplatným 

právním úkonem a nemůže vyvolat zamýšlené účinky.   

Má-li pak nájemce právo na náhradní byt nebo na náhradní ubytování, je povinen byt 

vyklidit do 15 dnů po zajištění odpovídajícího náhradního bytu nebo náhradního ubytování.  

Nájemce, ale není povinen byt vyklidit, pokud dle dalšího textu zákona podá ve lhůtě šedesáti 

dnů ode dne doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti výpovědi a řízení není ukončeno 

pravomocným rozhodnutím soudu. To znamená, pokud podá nájemce ve stanovené lhůtě 

žalobu soudu, přezkoumává výpověď pronajímatele soud v soudním řízení, které může 

skončit úspěchem nájemce při určení neplatnosti výpovědi z nájmu a nenastoupí tak 

samozřejmě povinnost nájemce předmětný byt vyklidit.  

Nájemce pak podává určovací žalobu, kdy ale nemusí dokazovat naléhavý právní zájem 

dle ustanovení § 80c/ z.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, neboť se má za to, že  § 

711 odst. 3 je speciálním ustanovení vůči § 80 o. s. ř. a naléhavý právní zájem na 

požadovaném určení je tedy dán. Podaná žaloba pak nemusí ve stanovené lhůtě 60 dnů být 

perfektní, když v praxi po novele dochází k tomu, že žaloby podávají často právně 

nezastoupení a mnohdy i sociálně slabí nájemci. V praxi tak nastupuje mimo postup dle § 43 

odst. 1, 2 o.s.ř. také rozhodování dle ustanovení § 30 odst. 2 o.s.ř., kdy nájemce sám není 

schopen upravit žalobu do náležité podoby a pro sociální důvody žádá o ustanovení advokáta 

soudem.  Řízení se tak samozřejmě značně protahují. Nastupuje tak postup dle § 43 odst. 1,2 

o.s.ř. a k poučení soudu je žaloba upravována až po 60denní lhůtě. Ve lhůtě tedy postačí 
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podání žaloby vůči pronajímateli, z jejíhož obsahu je možné dovodit úmysl podat žalobu na 

neplatnost doručené výpovědi z nájmu bytu. Stanovená lhůta 60 dnů je přitom dle dikce 

zákona prekluzivní hmotněprávní lhůtou a žaloba tedy musí být v této lhůtě podána u soudu, 

nepostačí její odeslání / například podání na poštu / s tím, že opožděně podaná žaloba nemůže 

již nájemci poskytnout ochranu a nájemce nemůže dosáhnout určení neplatnosti výpovědi 

z nájmu bytu a odvrátit tak vyklizení předmětného bytu. Aktivně legitimován k podání žaloby 

je výlučně nájemce, a pokud je u předmětného bytu dán společný nájem bytu manžely, 

postačí, je-li žaloba podána jedním z nich, účastníky řízení jsou ale oba nájemci. Rozsudek 

Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4144/2009 ze dne 21.4.2011 v tomto ohledu k výkladu a 

řešení tohoto velmi závažného praktického problému uvádí, že postavení manželů 

(společných nájemců bytu) jako nerozlučných společníků se projevuje i v tom, že oba 

manželé musí být účastníky řízení o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu. Neúčastní-li se 

řízení o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu všichni nerozluční společníci (zde manželé 

jako společní nájemci bytu), nemůže být žalobě vyhověno, a to pro nedostatek věcné 

legitimace. Podal-li proto žalobu o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu jen jeden ze 

společných nájemců bytu, tj. jeden z manželů, je zapotřebí, aby druhého společného nájemce 

(druhého manžela) v žalobě označil jako (dalšího) žalovaného – vedle pronajímatele, který dal 

manželům výpověď z nájmu bytu. Přitom však postačí (je-li výpověď z nájmu bytu doručena 

oběma manželům), jestliže v šedesátidenní lhůtě podá žalobu na určení její neplatnosti jen 

jeden z nich a v řízení před soudem prvního stupně, a to i po uplynutí zákonem stanovené 

60denní lhůty, navrhne přistoupení druhého manžela do řízení na straně žalobce nebo 

žalovaného. Jelikož účastníkům se v tomto řízení neukládají žádné povinnosti, je nerozhodné, 

zda druhý z manželů je jako účastník řízení na žalující straně či na straně žalované.
31

 Nejvyšší 

soud tak poskytl jasné výkladové pravidlo pro postup v řízeních po novele zde popisované, 

pokud jde o existenci společného nájmu bytu manželů. Pasivně legitimován je pronajímatel, a 

pokud se jedná na straně pronajímatele se o spoluvlastnictví či společné jmění manželů, jsou 

pak obdobně účastníky řízení všichni spoluvlastníci, respektive oba manželé. Soud pak ve 

výroku rozhodnutí rozhodne o platnosti podané výpovědi. Mimo tento nový mechanismus 

soudního řízení o výpovědi z nájmu bytu, kdy se oproti předchozí právní úpravě mění osoby 

žalobce a žalovaného i typ žaloby, který je nyní určovací, dochází i ke změně zásady 

dokazování. Řízení o výpovědi z nájmu bytu totiž bylo občanským soudním řádem zařazeno 

mezi řízení, v nichž je soud povinen provádět i nenavržené důkazy tak, aby co nejúplněji 

                                                           
31

 rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4144/2009 ze dne 21.4.2011 
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zjistil skutkový stav, jak je již zmíněno shora v této práci. Nicméně pro nový typ řízení o 

určení neplatnosti výpovědi nebyla provedena změna občanského soudního řádu a tak dřívější 

zásada vyšetřovací se zde neuplatní. Tento závěr ostatně výslovně přijal i Nejvyšší soud ve 

svém rozsudku sp. zn. 26 Cdo 2561/2008 ze dne 23. 3. 2010. 

Bude-li pak pronajímatel úspěšný v řízení o neplatnost výpovědi nebo ji nájemce 

nepodá ve stanovené lhůtě a není-li byt vyklizen dobrovolně, musí se domáhat vyklizení bytu 

pronajímatel soudně reivindikační žalobou. V takovém řízení ovšem již nájemce nemůže 

namítat nesprávnost použitého výpovědního důvodu, kterým se soud již nemůže zabývat. 

Jedinou obranou nájemce může být námitka neplatnosti výpovědi jako právního úkonu. K 

neplatnosti formálních náležitostí podané výpovědi například a zejména nedodržení písemné 

formy, nepoučení o právu podat žalobu, neuvedení výpovědní lhůty, neurčitosti právního 

úkonu, obcházení zákona apod. musí soud totiž přihlížet v řízení vždy a ex officio, tedy i 

v řízení o neplatnost výpovědi pronajímatele. 

 

Přitom novelou občanského zákoníku provedenou zákonem č. 132/2011 Sb. byla 

změněna dikce přivolovacího důvodu uvedeného pod písmenem e/ tak, že tento nově zní jde-

li o byt zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba; toto ustanovení se 

nepoužije, pokud nájemce dovršil 70 let věku. Tato změna tak má odstranit tvrdosti při 

aplikaci zákona a chránit osoby seniorského věku na úrovni zdravotně postižné osoby. 

Samozřejmě je tato ochrana logická a na místě, neboť u této věkové hranice lze předpokládat 

zdravotní problémy, jež odůvodní bydlení v bytě zvláštního určení stejně jako zdravotní 

postižení samotné.  

Stejný zákon pak stanovil pro tuto skupinu výpovědních důvodů, že v každém případě 

je vypovídaný nájemce povinen vyklidit byt do 15ti dnů po zajištění pouhého přístřeší a 

vyloučil možnost zajišťování náhradního bytu či ubytování. 

 

Zákon č. 107/206 Sb. pak stanovil další skupinu výpovědních důvodů, pro něž 

pronajímatel ovšem stejně jako dříve musí požádat o přivolení k výpovědi soud. Jsou to 

následující důvody: 

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

rodiče nebo sourozence; 
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b) jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje 

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

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

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

dobu užívat.  

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

podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt 

užívat. 

První skupinou výpovědních důvodů s mírnějším režimem výpovědi pro pronajímatele 

jsou tedy důvody spočívající na straně nájemce, kdežto důvody, pro něž zákon ponechal 

přísnější režim výpovědi pronajímatele jsou důvody víceméně na straně pronajímatele 

případně nesouvisící s žádnou smluvní stranou nájemního vztahu. Konstrukce jednotlivých 

výpovědních důvodů se pak oproti úpravě předcházející verze občanského zákoníku 

nezměnila. Postup při výpovědi je v podstatě shodný s předchozí právní úpravou.  

Zákon č. 107/2006 Sb. pak dále upřesnil pro tento typ výpovědi nutný souhlas 

s výpovědí pro byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení tak, že je definován 

subjekt, jehož souhlasu je třeba, když je jím osoba, která svým nákladem takový byt zřídila, 

podílela se na jeho zřízení, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl byt zvláštního určení 

zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze nájem vypovědět jen na 

základě předchozího rozhodnutí příslušného úřadu. Nutnost takového souhlasu pak z právní 

úpravy vypustila další novela zákon č. 132/2011 Sb. 

 

Novelou občanského zákoníku provedenou zákonem č. 132/2011 Sb. pak byl v z této 

skupiny výpovědních důvodů zcela vypuštěn výpovědní důvod spočívající v tom, že nájemce 

přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného 

nájemce, který pro něho bude pracovat, tedy původně uvedený jako písmeno b/. Nájem zde 

končí prostě uplynutím doby výkonu práce nájemcem dle shora uvedených ustanovení. 

3.2.4.4 Přechod nájmu 

Pokud jde o právní vztah po smrti nájemníka, úprava po změně zákonem č. 509/1991 

Sb. převzala princip dalšího institutu předchozí právní úpravy přechodu práva užívání bytu v 

podobě přechodu práva nájmu bytu. Dle této právní úpravy pak jestliže nájemce zemře a 

nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho 
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děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří s ním žili v den jeho smrti ve společné 

domácnosti a nemají vlastní byt. Nájemci (společnými nájemci) se stávají také ti, kteří 

pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, 

jestliže s ním žili ve společné domácnosti aspoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají 

vlastní byt. Právo přechází stejně jako dle předchozí právní úpravy za stejných podmínek také 

v případě, kdy nájemce trvale opustí společnou domácnost. Oproti právní úpravě časově 

předcházející občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v původním znění je tedy úprava zcela 

obdobná s použitím terminologie nájmu, když jediným rozdílem v podmínkách přechodu 

nájmu je protažení doby požadovaného soužití u osoby, jež pečuje o domácnost nebo je 

odkázána výživou z jednoho na tři roky. Základním předpokladem přitom, aby došlo k 

přechodu nájmu bytu, je tedy skutečnost, že nájemce je výlučným nájemcem bytu, tj. byt není 

ve společném nájmu bytu manžely (v případě smrti by se výlučným nájemcem stal pozůstalý 

manžel) ani ve společném nájmu. V případě společného nájmu by totiž práva nájemce 

samozřejmě zůstala druhé osobě společného nájemce a k přechodu nájmu by tedy dojít 

nemohlo, neboť by byt stále obýval nájemce oprávněný původně.  

Pokud jde o zákonnou dikci tohoto ustanovení, výčet osob je jednoznačně taxativní a za 

žádných okolností nelze ustanovení vztáhnout na osoby jiné, než zde uvedené, například na 

pravnuka. Přitom ustanovení obsahuje jakési dvě skupiny osob, kdy v prvé skupině jsou děti, 

vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, pro něž se vyžaduje soužití ve společné domácnosti 

v den smrti / opuštění společné domácnosti původního nájemce. Dokazování pro tento případ 

tedy může být, i když samozřejmě přímo nemusí být omezeno na jeden jediný den společného 

soužití. V praxi ovšem bývá dokazováno tvrzení spíše několikaletého soužití, kdy jsem se 

s dokazováním skutečně jednoho jediného dnu, který by byl takto tvrzen, nesetkala. Přitom 

soudní praxe dovodila, že soužití musí být trvalé, kdy trvalým soužitím je pak soužití, jehož 

existenci udává úmysl jak nájemce, tak i osoby spolužijící vytvořit trvalé, předem časově 

neomezené životní společenství. Nepostačuje tedy soužití s tím, že jde o například dočasnou 

péči o nemocnou babičku po období zimy či rekonvalescence po operaci. Pokud jde o osoby 

v jakési druhé skupině tedy ty, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo 

na něho byli odkázáni výživou, zde se mimo vedení společné domácnosti vyžaduje dále také 

buď aktivní péče osoby nového nájemce o zemřelého v podobě zpravidla aktivního výkonu 

některých domácích prací, zabezpečování chodu domácnosti zemřelého uživatele bytu v 

dalších směrech, starost o osobní potřeby uživatele, jeho ošetřování v nemoci, vaření, praní, 

úklid atd. či odkázanost na zemřelého nájemce výživou, kde se pro potřeby tohoto ustanovení 
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nerozlišuje, zda je o odkázanost výživou v podobě právního nároku či odkázanost faktickou. 

Nelze opomenout, že toto společenství pak musí být vedeno zásadně v předmětném bytě. 

Podmínkou pro přechod nájmu dále je, že osoba, na niž má nájem přejít nemá vlastní 

byt. Znamená to, že nemůže disponovat takovým právním titulem, který zakládá právo 

bydlení, jež podle své povahy slouží k trvalému uspokojování potřeby bydlet.
3233

 To je 

zejména nemůže byt či objekt bydlení vlastnit, a to v tomto případě bez výjimky jakýkoli 

objekt sloužící k celoročnímu bydlení a na jakémkoli místě, neboť v ustanovení není dána 

výjimka, že by mohl například mít vlastní byt, jestliže by to na něm nemohlo být spravedlivě 

požadováno, aby bydlel v tomto dalším bydlení, jako je tomu například u jednoho z důvodů 

přivolení k výpovědi z nájmu, jak bude uvedeno dále. Zde je skutečně bez výjimky stanovena 

podmínka žádného jiného bytu na straně osoby spolužijící. Osoba uplatňující právo přechodu 

nájmu nemůže mít ani například objekt v bydlení v zahraničí. Podmínku nesplňuje ani osoba, 

které svědčí právo bydlení z titulu spoluvlastnictví domu. Rozhodující je přitom, zda uvedený 

právní titul je objektivně způsobilý založit trvalé bydlení; okolnost, že osoba, na níž má právo 

nájmu bytu přejít, ze subjektivních důvodů takovýto právní titul nerealizuje, není z tohoto 

hlediska významná. / Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2746/2000 ze dne 10. 1. 

2001 /.
34

 Postihuje se jakákoli možnost uspokojující trvale bytové potřeby případného nového 

nájemce. Dokonce se zde posuzuje, zda se osoba právo přechodu uplatňující nevzdala bez 

vážného důvodu jiného bydlení.  Samozřejmě platí, že nemůže osobě spolužijící svědčit jiné 

právo nájmu, kdy v praxi bývá nejčastěji dokazováno a zkoumáno, zda nesvědčí právo 

společného nájmu k jinému bytu při trvajícím manželství osoby, jež nárok uplatňuje. Právo 

přechodu nájmu může být uplatňováno pouze tehdy, kdy právo nájmu svědčilo řádně 

zemřelému nájemci. Přitom pro družstevní byty platí, že nájem přechází na dědice členského 

podílu a nedochází tak pojmově k přechodu nájmu bytu 

Nájem bytu je pak ze zákona obdobně jako dle předcházející právní úpravy vyloučen u 

bytů trvale určených jako služební a dále u bytů a domů zvláštního určení, je zde ovšem dána 

určitá ochrana osob spolužijících tak, že jestliže služební byt, byt zvláštního určení nebo byt 

v domě zvláštního určení po smrti nájemce nebo po rozvodu jeho manželství užívají dále 

manžel, popřípadě jiné osoby uvedené v zákonné definici přechodu nájmu jako možné osoby 

oprávněné, nejsou povinny se z bytu vystěhovat, dokud jim není zajištěn přiměřený náhradní 

                                                           
32

 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 883/96 ze dne 30.10.1997 
33

 PROCHÁZKA, A. Přechod nájmu bytu. Právní rozhledy, 2001, č. 7, s. 333 - 334 
34

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2746/2000 ze dne 10. 1. 2001 
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byt, nestačí-li podle zvláštního zákona poskytnutí náhradního ubytování. To samozřejmě 

platilo i v případě, jestliže nájemce služebního bytu opustí trvale společnou domácnost. 

3.2.4.5 Změny provedené novelami občanského zákoníku v institutu přechodu nájmu bytu  

Novela provedená zákonem č. 267/1994 Sb. zde vypustila část věty umožňující 

zvláštnímu zákonu stanovit náhradní ubytování s tím, že nyní se soudu umožňuje přímo v 

odůvodněných případech rozhodnout, že stačí poskytnout náhradní byt o menší podlahové 

ploše, nižší kvalitě a méně vybavený, popřípadě i byt mimo obec, než je vyklizovaný byt nebo 

náhradní ubytování. Jde tedy o zpřísnění pro postavení uživatele bytu, nicméně pouze tam, 

kde přistupují zvláštní důvody, neboť pouze v odůvodněných případech může být přiznána 

bytová náhrada nižší kvality než náhradní byt. Úpravu považuji za logickou, neboť u těchto 

zvláštních kategorií bytů zákon logicky chrání jejich užívání osobami, pro něž jsou tyto byty 

určeny, tedy zaměstnanci nebo osoby se zdravotním postižením. 

Převratnou změnu pro celý institut přechodu nájmu přinesl rovněž zákon č. 267/1994 

Sb., který dále upravil definiční ustanovení § 706 tak, že je ze zákona důkazní břemeno 

prokázání podmínek stanovených pro přechod nájmu stanoveno výlučně pro žadatele o 

přechod nájmu bytu. Takto hmotněprávní ustanovení přímo stanoví důkazní břemeno, jež 

v každém případném soudním řízení tíží jednu ze stran budoucího soudního sporu. Jde o zcela 

výjimečné ustanovení, když obdobnou úpravu se stanovením zákonného důkazního břemene 

můžeme nalézt jen na několika málo místech naší právní úpravy, neboť přenesení důkazního 

břemene výlučně na jednu stranu je vskutku neuvěřitelnou nevýhodou pro toho, jemuž je 

taková úloha stanovena. Zákon k tomu přistupuje pouze tam, kde zákonodárce chce 

poskytnout zcela zvláštní ochranu. Zde se například takto omezuje původní absolutní 

nadřazenost nájemce nad pronajímatelem a dochází k jakési zmenšování nesvobody 

pronajímatele v tomto smluvním vztahu. Takové ustanovení pak samozřejmě značně výrazně 

zjednodušuje vedení sporu. Je totiž takto neuvěřitelně ztíženo postavení žadatele o přechod 

nájmu právě v jakémkoli soudním sporu, neboť pronajímatel může po vyvolání soudního 

sporu, ač byl případně i žalobcem zůstat zcela nečinný, postačí mu v řízení pouze tvrdit, 

nemusí prokazovat a přesto v mnoha případech zvítězit. Je totiž nově zcela na tom, kdo 

uplatňuje přechod nájmu bytu, ač by případně byl v soudním sporu stranou žalovanou, 

prokázat splnění všech podmínek zákonem pro přechod nájmu stanovených tak, aby soud 

neměl pochybnost o jejich naplnění a to bez dalšího. Soud tak v tomto typu sporu zcela může 

zůstat v pozici pozorovatele a hodnotitele jemu předložených důkazů. Samozřejmě v praxi je 

řízení o přechod nájmu bytu právě sporem, v němž soudy využívají svého práva provést 
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důkaz i ze své iniciativy, pokud jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z 

obsahu spisu. / § 120 odst. 3 z.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu /. Objevuje se pak 

nejčastěji soudem vyžádaný výpis spotřeby elektrické energie či plynu v předmětném bytě, 

zpráva pečovatelské služby o případných službách případně poskytovaných původnímu 

nájemníkovi, zpráva doručovatelky o doručování poštovních zásilek původnímu i novému 

nájemníkovi, zjištění žadatele o přechod nájmu bytu v evidenci obyvatel, zda nemá manžela 

či děti a případné šetření provedená o bydlení takto zjištěných rodinných příslušníků. Není 

pak výjimkou ani místní šetření provedené případně za účelem zjištění, zda žadatel o přechod 

nájmu byt skutečně užívá. Pak je úloha nového nájemníka v řízení taková, že musí přesvědčit 

soud za existence takto zjištěných skutečností, že jsou podmínky pro přechod nájmu beze 

zbytku splněny. Jedná se o naprostý zvrat v řízeních o přechod nájmu bytu, kdy dosavadní 

nesmírně zdlouhavá a důkazně nekončící řízení se tímto ustanovením v neprospěch stran 

uplatňujících přechod nájmu bytu značně zjednodušila. Postačí totiž jakákoli pochybnost 

soudu o kterékoli podmínce stanovené pro přechod nájmu bytu k odmítnutí nároku žadatele.  

V případě jakýchkoli pochybností při hodnocení důkazů jdou tyto jednoznačně a zcela k tíži 

toho, kdo přechod nájmu uplatňuje. 

Značné zpřísnění splnění podmínek pro přechod nájmu bytu přinesla pak další změna 

občanského zákoníku provedená zákonem č. 107/2006 Sb., když jako jednu ze základních 

povinností nájemníka určila povinnost hlásit 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 je 

nájemce povinen uvést jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. Přitom 

přímo zákonem je výslovně stanoveno, že nesplnění této povinnosti ani do jednoho měsíce, 

považuje se za hrubé porušení povinností podle § 711 povinnosti nájemce. Ať to tak na první 

pohled nemusí vypadat má toto ustanovení obrovský význam právě pro institut přechodu 

nájmu bytu, neboť je značně ztíženo postavení žadatele o přechod tím, že zcela zásadně musí 

být osobou hlášenou původním nájemcem jako spolužijící. Pronajímatelé pak na rozdíl od 

původního stavu by již měli mít přehled o skutečnosti, že může být v bytě přechod nájmu 

uplatněn, když dříve nebyla tato povinnost nájemníka kryta žádnou sankcí a tak často nebyla 

řádně plněna. Povinnost se samozřejmě netýká krátkodobých návštěv nájemníka. Je ovšem 

nutné si uvědomit, že hlášením osoby jako spolužijící, této nevzniká nárok na přechod nájmu 

a naopak stále se může jako žadatel o přechod nájmu objevit osoba nehlášená. Samotné 

nenahlášení osoby žadatele o přechod nájmu jako osoby spolužijící nemůže mít za následek 

zamítnutí nároku bez dalšího, neboť taková sankce zákonem stanovena není, jen bude 
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předmětem pečlivého dokazování a zvážení důkazů s tím proč původní nájemce tuto svou 

povinnost pod sankcí možné výpovědi z nájmu nesplnil.  

Další zpřísnění pak přináší dále uvedená změna dikce předmětného zákonného 

ustanovení, které dle z.č. 107/2006 Sb. zní, že jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve 

společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, rodiče, 

sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti 

a nemají vlastní byt. 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, mohou uplatnit nárok jako osoby spolužijící pouze tehdy, jestliže se na tom nájemce 

a pronajímatel písemně dohodli; to neplatí, jde-li o vnuky nájemce. Právní úprava se tak mění 

v tom směru, že k přechodu nájmu bytu na osoby spolužijící mimo osob nejbližších 

příbuzných vyjmenovaných v zákoně dochází pouze v případě, že žili s původním nájemcem 

ve společné domácnosti v předmětném bytě od okamžiku vzniku existence nájemního vztahu. 

Pokud se však staly osobami spolužijícími až po vzniku nájemního vztahu, svědčí jim právo 

na přechod nájmu bytu jen v tom případě, že se tak dohodnou účastníci nájemní smlouvy, 

tedy pronajímatel a nájemce, tedy pouze v tom případě, že pronajímatel dopředu s přechodem 

nájmu na takovou osobu vysloví souhlas a to dokonce v písemné formě. Výjimkou jsou vnuci 

původního nájemce, pro něž nutnost souhlasu pronajímatele v tomto případě není 

vyžadována.  

Zákonem č. 115/2006 Sb. pak byla jako další osoba do taxativního výčtu ustanovení o 

přechodu nájmu doplněna osoba registrovaný partner, tedy osoba, jež uzavřela s původním 

nájemcem registrované partnerství.  

Cestou zpřísňování podmínek pro přechod nájmu bytu pak rozhodně jde i další novela 

občanského zákoníku provedená zákonem č. 132/2011 Sb.. Po účinnosti tohoto zákona je 

rozšířena ohlašovací povinnost nájemce také na uzavření manželství a přechod nájmu. 

Povinnost je stále sankciována tak, že zákon výslovně pro porušení této povinnosti stanoví, že 

jde o hrubé porušení povinnosti nájemce. Novela tak předchází případům, kdy se i s delším 

časovým odstupem pronajímatel dověděl o přechodu nájmu bytu a novém nájemníkovi, ačkoli 
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mu ani skutečnost přechodu ani nový nájemník nebyli vůbec dopředu známi. Dokazování pro 

takový časový odstup pak bylo často velmi komplikované.  

Přitom popisovaná novela ale především mění samotnou zákonnou definici přechodu 

nájmu bytu. Ta nyní zní tak, že zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejdou 

práva a povinnosti z nájmu na osobu, která žila v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve 

společné domácnosti a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, 

partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejdou na ni práva a povinnosti z 

nájmu, jen pokud pronajímatel s jejím bydlením v bytě souhlasil. Pro souhlas se vyžaduje 

písemná forma. Zákon tedy nyní volí takovou formu institutu přechodu nájmu, že je tento 

možný pro nejbližší příbuzné taxativně vyjmenované zemřelého původního nájemce. Pro jiné 

osoby je možný přechod nájmu bytu výlučně jen tehdy, pokud s tím souhlasil pronajímatel ve 

formě souhlasu s jejím bydlením v předmětném bytě, a to navíc v písemné formě. Pro tyto 

nevyjmenované osoby by tak měl přicházet přechod nájmu v úvahu v podstatě, pokud si je 

jako dalšího možného nájemce zvolí i pronajímatel, neboť tento projev vůle dle mého názoru 

zahrnuje písemný souhlas s bydlením. / na rozdíl od předchozí úpravy, kde pronajímatel 

vyslovoval souhlas až s přechodem nájmu samotným, zde jde již o souhlas s bydlením takové 

osoby / Přechod nájmu bytu je pak na rozdíl od dřívějších právních úprav již nyní vyloučen 

pro případ opuštění společné domácnost původním nájemcem, ale je omezen pouze na případ 

smrti původního nájemce. Předmětná novela dále omezuje práva z přechodu nájmu bytu 

naprosto striktním způsobem, a to časově, neboť se dále výslovně stanoví, že nájem bytu po 

jeho přechodu podle odstavce 1 skončí nejpozději uplynutím 2 let od okamžiku přechodu 

nájmu. Tímto ustanovením pak končí éra uplatňování přechodu nájmu bytu k získání bydlení, 

neboť omezením na dva roky získává institut spíše formu poskytnutí spolužijící osobě 

dostatečného času k vyřízení záležitostí po úmrtí blízké osoby a zajištění nového vlastního 

bydlení. Z uvedeného přísného omezení jsou stanoveny výjimky, jež jsou zákonem 

definovány věkem, když se časové omezení na dva roky nepoužije v případě, že osoba, na 

kterou nájem přešel, dosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku 70 let. Smysl této výluky je 

jasný, když se takto vylučují nevhodné zásahy do života starší osoby například po ztrátě 

partnera, která by stěhováním z bytu, v němž často žije i desítky let, mohla utrpět například i 

zdravotní újmu. Dále je stanovena výluka pro případ, že osoba, na kterou nájem přešel, 

nedosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku 18 let; v takovém případě skončí nájem 

nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se pronajímatel s nájemcem 

nedohodnou jinak. Zde se chrání naopak osoby, jež jsou teprve na počátku své možnosti 
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obstarávat si prostředky na svou obživu a jimž by stěhování mohlo způsobit nezměrné 

sociální obtíže. Na rozdíl od osob seniorů je ovšem zde jasně stanoveno, kdy nejpozději 

nájem skončí, neboť je obsaženo ukončení nájmu dosažením věku. Novinkou je další 

ustanovení nově vložené do úpravy přechodu nájmu bytu, dle něhož splňuje-li více osob 

podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a 

nerozdílně. Je-li však mezi těmito osobami nájemcovo dítě, přejdou práva a povinnosti z 

nájmu na ně. Princip tohoto ustanovení pak spočívá na ochraně příbuzenského poměru rodič 

dítě, což považuji za nanejvýš logické, neboť po právní stránce skutečně jde o úzký svazek 

krytý oboustranně vyživovací povinností. Dle dikce zákona pak k přechodu nájmu dochází 

automaticky bez projevu vůle nového nájemce. Zde pak zákon takovému novému nájemci na 

druhou stranu umožňuje vzdát se získaného nájmu formou písemného oznámení, jak se to již 

objevilo ve starších právních úpravách i když bylo později vypuštěno. Nájem pak zaniká 

dnem takového oznámení.  

3.2.4.6 Zánik nájmu družstevního bytu 

 

A/ Zánikem členství  

 

Pokud jde o družstevní byty, zde mimo obecné typy zániku právního vztahu zaniká 

nájem bytu obdobně s úpravou předcházející z.č. 40/1964 Sb. v původním znění také 

zánikem členství osoby v bytovém družstvu. Nájemce družstevního bytu opět jako dle 

předchozí právní úpravy není povinen se z bytu vystěhovat, dokud mu není zajištěn přiměřený 

náhradní byt.  

Úpravu zániku členství družstva přitom již uceleně obsahuje z.č. 513/1991 Sb. obchodní 

zákoník, v tehdy platném znění. Členství v družstvu zaniká obdobnými způsoby, jako je 

uvedeno o předchozí právní úpravě, a to písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením nebo 

zánikem družstva. Zákonem č. 370/2000 Sb. byl změněn obchodní zákoník tak, že byly 

doplněny další důvody zániku členství prohlášení konkursu na majetek člena, zamítnutí 

návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, pravomocné nařízení výkonu 

rozhodnutí postižením členských práv a povinností a vydání exekučního příkazu k postižení 

členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce. 

V praxi se pak objevují jako sporné právě případy, kdy skončí členství v bytovém 

družstvu vyloučením z takového družstva. Soudní praxe v této době dovodila, že pokud je 
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projednáváno vyklizení družstevního bytu po takovém vyloučení, nepřísluší soudu 

přezkoumávat, zda bylo vyloučení z družstva platné. Soud zjišťuje pouze to, zda vyloučený 

člen využil svého oprávnění vyplývajícího z ustanovení § 231 odst. 3 a 4 zákona č. 513/1991 

Sb., obchodního zákoníku, ve znění platném do 31. prosince 2000 (nyní § 231 odst. 4 a 5 

obch. zák.) a odvolal se proti vyloučení k členské schůzi a poté si podal žalobu k soudu.  

Proces vyloučení člena družstva je totiž zákonem nově oproti předchozí právní úpravě 

koncipován jako dvouetapový s tím, že stanovy jej mohou zjednodušit tak, že svěří 

rozhodování o vyloučení přímo členské schůzi. Rozhodnutím představenstva o vyloučení 

člena z družstva nekončí jeho účast v družstvu, jako tomu bylo dle dřívější úpravy; je jím 

učiněn pouze první zákonem předvídaný krok směřující k vyloučení. Členství v družstvu 

končí teprve rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena po podání odvolání proti 

rozhodnutí představenstva, popřípadě marným uplynutím lhůty k podání takového odvolání k 

členské schůzi. Obchodní zákoník ve znění účinném do 31. prosince 2000 sice zakládal právo 

člena družstva domáhat se změny rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení odvoláním k 

členské schůzi, avšak pro podání tohoto opravného prostředku nestanovil žádnou lhůtu. Na 

uplatnění tohoto práva tak bylo třeba aplikovat obecnou čtyřletou promlčecí dobu upravenou 

v ustanovení § 397 obch. zák.. Proti rozhodnutí členské schůze se pak družstevník mohl bránit 

již pouze podáním žaloby k soudu o určení neplatnosti svého vyloučení. Právě a pouze 

v tomto řízení pak soud mohl přezkoumávat zákonnost vyloučení samého a jeho důvody. 

Shodně i pro podání žaloby k soudu  proti rozhodnutí členské schůze nebyla stanovena žádná 

lhůta,  a i zde se tedy použije za tohoto znění obchodního zákoníku čtyřletá promlčecí lhůta. 

Novelou obchodního zákoníku zákonem č. 370/2000 Sb. pak byla od 1.1.2001 stanovena 

tříměsíční prekluzivní lhůta pro podání odvolání k členské schůzi, jež počíná běžet od ne, kdy 

se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí. Rovněž byla stanovena prekluzivní lhůta i 

pro podání žaloby k soudu ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo 

jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, 

která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání. Samozřejmě, že 

uzákoněním těchto lhůt byl proces vyloučení značně zjednodušen.  

Tento výklad pro rozhodování soudu o vyklizení družstevních bytů obsahuje  rozsudek 

Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2742/2006 ze dne 16. 1. 2007 / , dále i rozsudek Nejvyššího 

soudu sp. zn. 29 Cdo 2259/99 ze dne 18.4.2000, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 

1328/2002 ze dne 28.8.2002, rozsudek Nejvyššího soudu 1555/2008 ze dne 29.10.2008. 

K tomuto výkladu dále podrobněji uvádí rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 
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1441/2009 ze dne 30.8.2011, dle nějž lze prejudiciálně řešit, zda proces, v jehož rámci bylo 

podle příslušných právních předpisů rozhodováno o vyloučení člena z bytového družstva, byl 

již završen (například tím, že rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z bytového 

družstva bylo členu řádně doručeno a ten proti němu nepodal opravný prostředek), nikoli však 

to, zda uvedené vyloučení bylo věcně správné (opodstatněn). Soudu také nepřísluší zkoumat, 

zda rozhodnutí o vyloučení předcházela výstraha o porušování členských povinností, která má 

podle § 231 odst. 4 obch. zák. rozhodnutí předcházet. Má-li osoba, které má být uložena 

povinnost vyklidit byt, zachovánu možnost postupu podle ustanovení 231 odst. 4 a 5 obch. 

zák., nelze o povinnosti k vyklizení rozhodnout, neboť rozhodnutím členské schůze, 

popřípadě soudu může být rozhodnutí představenstva o vyloučení zvráceno; teprve po 

marném uplynutí lhůt pro uplatnění práva podle § 231 odst. 4 a 5 obch. zák. popřípadě po 

právní moci rozhodnutí podle § 231 odst. 4 a 5 obch. zák., lze rozhodnout o povinnosti k 

vyklizení bytu.
35

 To znamená při tomto způsobu zániku nájmu družstevního bytu, je stěžejní 

rozhodnutí soudu vydané v řízení o určení neplatnosti vyloučení z družstva, tedy dokonce za 

dnešní úpravy rozhodnutí krajských soudů dle práva obchodního při řešení vztahu člena a 

jeho družstva. Jedině takto vydané rozhodnutí soudu může zvrátit vyloučení a tím i zánik 

nájmu družstevního bytu. Pokud je dále vedeno řízení u obecných soudů o vyklizení bytu, 

jedná se o rozhodnutí pouze navazující, kdy již soud zkoumá jen, zda je vedeno řízení u soudů 

obecných o neplatnost vyloučení či nikoli a zda již uběhly lhůty pro podání takového návrhu.  

B/ Převodem členských práv a povinností 

Pro družstevní byty pak popisovaná úprava zakotvila další institut, jehož 

prostřednictvím dochází k vzniku a zániku členství a tím i nájmu družstevního bytu, a to 

převod členských práv a povinností. Převod členských práv a povinností je nově upraven v 

§ 229 a 230 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, když dosavadní právní úprava tento 

institut neobsahovala.  

Dle uvedených ustanovení členská práva a povinnosti může člen převést na jiného člena 

družstva, pokud to stanovy nevylučují. Dohoda o převodu členských práv a povinností na 

jinou osobu dle obecné úpravy podléhá souhlasu představenstva a stanovy mohou určit 

důvody, které převod vylučují. Proti zamítavému rozhodnutí se může člen odvolat k členské 

schůzi. Rozhodnutím představenstva nebo členské schůze o schválení dohody o převodu 

                                                           
35

 rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1441/2009 ze dne 30.8.2011 
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členských práv a povinností se pak stává nabyvatel členských práv a povinností členem 

družstva v rozsahu práv a povinností převádějícího člena.  

Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody 

ovšem má speciální úpravu, když tento převod nepodléhá souhlasu představenstva, jako je 

tomu u převodů obecných. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na 

nabyvatele ve vztahu k družstvu pouhým předložením smlouvy o převodu členství 

příslušnému družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako 

předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile příslušné družstvo obdrží písemné 

oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. 

Zákon neurčuje u dohody o převodu členských práv a povinností, resp. u smlouvy o 

převodu členství, povinnost písemné formy, i když ji samozřejmě lze vzhledem k charakteru 

předmětu smlouvy a jeho významu lze jen doporučit. Písemnou formu musí mít smlouva 

tehdy, jestliže ji chtějí smluvní strany předkládat družstvu k nastolení účinků uvedených 

shora. Smlouva musí však vždy naplňovat požadavky určitosti a musí mimo smluvních stran 

obsahovat i přesnou definici družstva, jehož se převod týká. Smluvní vztah je pak absolutním 

obchodem a řídí se tedy speciální úpravou obchodního zákoníku. Spory z tohoto smluvního 

vztahu pak budou spory obchodními, k nimž je navíc dána věcná příslušnost krajských soudů 

/ § 9 odst. 3 písm. c/ z.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v tehdy platném znění /. Tak 

dochází v praxi k určitému excesu, kdy v podstatě po faktické stránce záležitost bytovou 

v případě, že jde o bytové družstvo, řeší obchodní soudy dle obchodního práva, což se ostatně 

děje u družstevních bytů i pro případ vyloučení člena bytového družstva a sporů takto 

vzniklých, jak již bylo popsáno shora v této práci. Pokud pak smlouva nebyla uzavřena 

ve formě písemné, musí nejméně písemnou podobu mít oznámení převodce a souhlas 

nabyvatele předkládaných družstvu a zde je rovněž nutné dodržet určitost těchto 

předepsaných projevů vůle, jež musí obsahovat nezaměnitelnou specifikaci smluvních stran 

smlouvy, družstva, jehož se převod týká, předmětného bytu či nebytového prostoru a dále 

musí být uvedeny v dostatečně určité a jednoznačné podobě projevy vůle v oznámení 

převodce i souhlasu nabyvatele. Souhlas nabyvatele by pak měl být projeven i se stanovami 

družstva.   

Základem právní úpravy převodu družstevního podílu bytového družstva je možnost 

převodu bez souhlasu orgánů družstva, a to z důvodu maximálního zjednodušení výměny 

družstevních bytů či jejich převodů na jiné osoby, včetně rodinných příslušníků. 
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Členství v bytovém družstvu pak mohlo mít dle této právní úpravy dvojí formu, kdy 

jednak mohlo být spojeno s nájmem bytu či nebytového prostoru, kdy vždy je třeba se v tomto 

ohledu seznámit s obsahem stanov příslušného družstva. Tito členové rozhodně tvoří 

nejpočetnější skupinu. Nicméně existují i další členové, jejichž členství v bytovém družstvu 

není spjato s nájmem družstevního bytu, ani s právem na uzavření nájemní smlouvy k 

družstevnímu bytu. Tvoří ji tzv. nebydlící členové, kteří vstoupili do bytového družstva v 

dřívější době s cílem získat do nájmu družstevní byt pořízený v rámci družstevní bytové 

výstavby a členy družstva jsou doposud.  

Pojem bytového družstva nebyl v zákoně definován, takže byl postupně dovozen 

judikaturou tak, že bytovým družstvem je družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých 

členů, což jednoznačně uvádí rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 197/99 ze dne 4. 5. 

1999.  

Pokud pak jde o vlastní účinky převodu členských práv v družstvu na nájem 

družstevního bytu, tyto nejsou automatické, když sjednocení právních názorů nastalo ve 

výkladu rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 687/2009 ze dne 8. 9. 2009, který uvádí, 

že na základě dohody o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v 

bytovém družstvu, tj. na základě dohody uzavřené podle § 229 odst. 1, věty první, a § 230 

obch. zák., nevstupuje nabyvatel členských práv a povinností spojených s členstvím v 

bytovém družstvu do práv a povinností, které vyplývají z nájemní smlouvy, uzavřené mezi 

dosavadním členem a bytovým družstvem. Právním důsledkem dohody o převodu členských 

práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu je, že předložením dohody 

bytovému družstvu (resp. pozdějším dnem uvedeným v dohodě či předložením písemného 

oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemného souhlasu nabyvatele členství) se 

nositelem členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu (nikoliv 

však práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, kterou bytové družstvo uzavřelo s 

dosavadním členem) stává nabyvatel a dosavadní člen (převodce členských práv a povinností 

spojených s členstvím v bytovém družstvu) tato práva a povinnosti pozbývá.  Určují-li 

stanovy, že k členským právům patří i právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, 

pak zánikem členství převodce v bytovém družstvu zanikne podle ustanovení § 714, věty 

první, občanského zákoníku jeho nájem bytu a nabyvateli členských práv vznikne na základě 

dohody o převodu práv a povinností právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, 

splní-li další podmínky určené stanovami. Dohodou o převodu členských práv a povinností 

však nepřechází právo nájmu k družstevnímu bytu. Členskými právy a povinnostmi 
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převáděnými dohodou podle § 229 a § 230 obch. zák. jsou jednak individuální práva a 

povinnosti určená stanovami vztahující se ke konkrétnímu bytu, která jsou převoditelná jako 

celek, a jednak práva, která příslušejí každému členu družstva a nepřipínají se ke konkrétnímu 

bytu či nebytovému prostoru. Převede-li člen družstva členská práva a povinnosti vztahující 

se ke konkrétnímu bytu či nebytovému prostoru na jinou osobu, stává se tato osoba členem 

družstva se všemi právy a povinnostmi, které příslušejí každému členu.
36

 Soudní praxí tedy 

bylo dovozeno pro skupinu členů, jejichž členské právo v bytovém družstvu je dle stanov 

předmětného družstva spojeno s nájmem družstevního bytu, že pokud převedou v souladu se 

zákonem svá členská práva a povinnosti na jinou osobu, původní člen pozbývá členských 

práv a povinností v bytovém družstvu a tím nájmu družstevního bytu účinností převodu a 

nový člen nabývá členských práv a povinností v bytovém družstvu, když se nestává 

automaticky nájemcem družstevního bytu, ale náleží mu právo, aby s ním byla uzavřena 

nájemní smlouva k družstevnímu bytu spojenému s předmětným členským podílem.  

3.2.4.7 Bytová náhrada 

Při rozhodování o výpovědi z nájmu bytu je součástí rozhodnutí soudu také otázka 

případné bytové náhrady, kterou může být náhradní byt či ubytování. Definice a rozdíly mezi 

těmito typy bytových náhrad jsou uvedeny již v práci shora ve výkladu o zrušení práva 

společného nájmu bytu manželů.  

Přístřeším se pak rozumí provizorium do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a 

prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby. Tento 

institut je samozřejmě dalším výrazem nerovnosti v postavení pronajímatele a nájemce, kdy je 

tato další nájemcova ochrana stanovena na úkor pronajímatele. Tak povinnost poskytnout 

bytovou náhradu může mít sice smysl a význam při rušení práva společného nájmu manželů, 

nicméně při ukončení nájemního poměru výpovědí je značným omezením volnosti a práv 

pronajímatele.  

Nájemce dle původní úpravy provedené novelou občanského zákoníku č. 509/1991 Sb. 

neměl právo ani na náhradní byt ani na náhradní ubytování, skončil-li nájemní poměr 

výpovědí pronajímatele pro výpovědní důvod spočívající v tom, že má nájemce dva či více 

bytů nebo byt neužívá / § 711 odst. 1 písm. g) nebo h) / a stačí zde poskytnout nájemci 

přístřeší. Přitom právní úprava předchozího občanského zákoníku původního zákona č. 

40/1964 Sb. pro důvod spočívající v neužívání bytu přiznávala náhradní ubytování.  

                                                           
36

 rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 687/2009 ze dne 8. 9. 2009 
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Skončil-li pak nájemní poměr výpovědí pronajímatele z důvodů, že pronajímatel 

potřebuje byt pro sebe, nájemce přestal pro pronajímatele konat práci u služebního bytu, 

stavební souvislosti s podnikatelským prostorem nebo veřejného zájmu / § 711 odst. 1 písm. 

a), b), e) nebo f) z.č. 509/1991 Sb. /, má nájemce právo na náhradní byt, který je podle 

místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má vyklidit (přiměřený náhradní byt).  

Oproti předchozí právní úpravě je dále odlišně bytová náhrada stanovena v případě, že 

skončil nájemní poměr výpovědí pronajímatele z důvodů rušení dobrých mravů v domě či 

povinností nájemce /  § 711 odst. 1 písm. c) nebo d) /, kdy lze jako náhradní byt poskytnout i 

byt o menší podlahové ploše, nižší kvalitě a méně vybavený, popřípadě i byt mimo obec, než 

je vyklizovaný byt; nejde-li o rodinu s nezletilými dětmi, lze v těchto případech poskytnout i 

náhradní ubytování. Skončil-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele podle § 711 odst. 1 

písm. d) a nejde-li o rodinu s nezletilými dětmi, stačí při vyklizení poskytnout přístřeší, 

rozhodne-li tak soud z důvodů zvláštního zřetele hodných. Přitom úprava předcházející 

původního znění občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. umožňovala pouze pro tyto výpovědní 

důvody přiznat náhradní byt o menší podlahové výměře, možnost přiznat jen ubytování či 

dokonce přístřeší dána nebyla. Úprava zákona č. 509/1991 Sb. ovšem v tomto případě stanoví 

výjimku pro rodinu s nezletilými dětmi, které lze pouze snížit kvalitu náhradního bytu 

v podstatě tedy shodně jako za předchozí právní úpravy.   

I v případě tohoto rozhodování o bytové náhradě může dojít ke změně původně 

vydaného rozhodnutí, pokud po právní moci dojde ke změně poměrů, jež odůvodňuje přiznání 

jiného typu bytové náhrady dle výkladu uvedeného u zrušení práva společného nájmu 

manželů shora v této práci.  

Soudní praxe se velmi dlouhou dobu zabývala řešením, zda v případě, kdy nájemník 

nemá řádné právo k předmětnému bytu a je tedy vyklizován bez právního důvodu, může mít 

právo na náhradu. V těchto případech by totiž soud konstituoval právní vztah dosud 

neexistující, neboť právo k bytové náhradě zde není odvozováno od nájemního vztahu 

původního. Do své práce si tedy poznámku k tomuto problému dovoluji zařadit proto, že 

v tomto případě pak jde také o typ vzniku nájemního vztahu k bytu. Právo k bytové náhradě 

dle části názorů může být pro tyto případy založeno na základě ustanovení § 3 odst. 1 

občanského zákoníku, tedy pokud je k tomu dán důvod dle dobrých mravů. Vždy jsem měla 

za to, že dle dikce zmíněného ustanovení § 3 odst. 1 občanského zákoníku, není možno 

přiznat bytovou náhradu a konstituovat nový právní vztah, když zmíněné ustanovení takovou 
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možnost dle své dikce soudu nedává. Ustanovení § 3 odst. 1 občanského zákoníku totiž zní, 

že 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. To znamená dle tohoto ustanovení je možno nepřiznat právo či jeho výkon, ale ne ho 

vytvořit, což uvádí v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 1035/2009 ze dne 21. 9. 2010 i Nejvyšší soud . 

Nicméně judikatura například v rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2938/2009 ze dne 

18. 1. 2011, sp. zn. 30 Cdo 1113/2009 ze dne 9. 9. 2010, sp. zn. 26 Cdo 2402/2009 ze dne 29. 

6. 2010 připouští přiznání bytové náhrady s tím, že jde o omezení výkonu vlastnického práva 

pro rozpor s dobrými mravy, kdy mám za to že tento názor je v soudní praxi dnes převládající.  

3.2.4.7.1 Změny provedená v úpravě bytových náhrad pozdější úpravou 

Právní úprava pokud jde o bytovou náhradu byla změněna zákonem č. 267/1994 Sb. 

tak, že od účinnosti tohoto zákona skončil-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele 

z důvodů, že pronajímatel potřebuje byt pro sebe, nájemce přestal pro pronajímatele konat 

práci u služebního bytu, stavební souvislosti s podnikatelským prostorem nebo veřejného 

zájmu / § 711 odst. 1 písm. a), b), e) nebo f) z.č. 509/1991 Sb. /  a nově i z důvodu jde-li o byt 

zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená 

osoba / § 711 odst. 1 písm. i) /, má sice nájemce právo stejně jako dle předchozí právní úpravy 

právo na náhradní byt, který je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má 

vyklidit (přiměřený náhradní byt). Soud však nově může z důvodů zvláštního zřetele hodných 

i v těchto případech rozhodnout, že nájemce má právo na náhradní byt o menší podlahové 

ploše než vyklizovaný byt. To znamená rozšíření možnosti poskytnout náhradní byt nižší 

kvality oproti úpravě dřívější.  

Skončil-li dále nájemní poměr výpovědí pronajímatele z důvodu, že nájemce služebního 

bytu skončil s prací pro pronajímatele podle § 711 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku a 

nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele bez vážných důvodů, stačí při vyklizení 

nově dokonce i jen poskytnout přístřeší; soud může také ale rozhodnout, že z důvodů 

zvláštního zřetele hodných má nájemce právo na náhradní byt o menší podlahové ploše, nižší 

kvalitě a méně vybavený, popřípadě i byt mimo obec, než je vyklizovaný byt, nebo právo na 

náhradní ubytování.  

Novela přinesla dále zpřesnění zákonné dikce, kdy skončil-li nájemní poměr výpovědí 

pronajímatele pro rušení dobrých mravů, porušení povinností nájemce, neužívání bytu či 

existence více bytů u nájemníka podle § 711 odst. 1 písm., c), d), g) a h) z.č. 40/1964 Sb. ve 
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znění platném ke dni účinnosti popisované novely, stačí při vyklizení vždy poskytnout pouze 

přístřeší. Jedná se tedy o zpřísnění pro výpovědní důvody rušení dobrých mravů a povinností 

nájemníka pod písmeny c) a d), kde nově je obecně přiznáváno pouze přístřeší. Jde-li pak o 

rodinu s nezletilými dětmi, zde zákon přesně definuje možnosti soudu na rozdíl od 

předcházející úpravy a skončil-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele podle § 711 odst. 1 

písm. c) a d), může soud, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, rozhodnout, že 

nájemce má právo na náhradní ubytování, popřípadě na náhradní byt.  Novela tak přinesla 

značné zpřísnění právní úpravy, pokud jde o poskytování bytové náhrady zejména pro 

výpovědní důvod dle § 711 odst. 1 písm. c/ a d/ občanského zákoníku, kde stanoví jako 

obecný typ bytové náhrady pro všechny nájemce včetně rodin s nezletilými dětmi pouhé 

přístřeší. Pro rodinu s nezletilými dětmi pak platí na rozdíl od předcházející úpravy, že nestačí 

pouze existence nezletilých dětí, ale musí přistoupit další důvody, a to dokonce zvláštního 

zřetele hodné, aby soud přiznal vyšší typ bytové náhrady. V praxi tímto důvodem může být 

například zdravotní stav dětí žijících v bytě. Nicméně oproti úpravě časově předcházející musí 

být v soudním řízení tyto další důvody zjištěny, jinak i pro rodiny s nezletilými dětmi je pro 

uvedený typ výpovědi bytovou náhradou pouhé přístřeší. Úprava je sice přísnější, nicméně 

pouze pro uvedené typy výpovědních důvodů, které lze označit za civilní delikty, jež zákon 

uznává jako důvod pro přivolení k výpovědi z nájmu bytu. Jde o porušení naprosto základních 

povinností nájemce v tomto vztahu a změna právní úpravy je tak logická a na místě. Je třeba 

chápat, že po ukončení období komunistického režimu společnosti jsou nyní chráněna i když 

stále v menší míře než práva nájemce i práva pronajímatelů a je opět dán zájem na ochraně 

vlastnického práva.  Při konstrukci úpravy nájmu bytů pak musí být dána pronajímatelům 

reálná možnost zbavit se alespoň nájemců, kteří neplatí často ani nájemné ve výši státem 

regulovaného, tedy ve výši velice nízké. Touto cestou pak jde alespoň v míře popsané i 

zmíněná novelizace občanského zákoníku.  

Zákon č. 267/1994 Sb. pak přinesl i úpravu období od skončení nájemního vztahu / 

například výpovědí z nájmu do nástupu povinnosti vyklidit byt, tedy do zajištění příslušné 

bytové náhrady, a to v novém ustanovení § 712a, kdy pro toto právo bydlení je výslovně 

stanoveno přiměřené užití ustanovení obecných o právech a povinnostech při obecném nájmu 

bytu včetně povinnosti hradit poplatek z prodlení při prodlení s platbami za byt. Toto 

ustanovení je pak reakcí na velmi dlouhé doby, které v praxi trvají zajištění určených 

bytových náhrad.  
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Pokud jde o změny provedené novelou občanského zákoníku zákonem č. 107/2006 Sb., 

pak pokud mohl být dle předchozí úpravy přiznán náhradní byt menší podlahové výměry, 

tento zákon stanoví dále možnost přiznat tento byt i mimo obec předmětného bytu, jinak 

pravidla bytových náhrad pro jednotlivé výpovědní důvody zůstala obdobná.  

3.2.4.8 Výměna bytů 

Zákon č. 509/1991 Sb. přinesl také novou úpravu výměny bytů, kdy se mohou nájemci 

dohodnout o výměně bytu zcela nově se souhlasem pronajímatelů. Oproti předcházející 

úpravě původní verze z.č. 40/1964 Sb. tedy odpadá nutnost souhlasu jakéhokoli státního 

orgánu a je nově dán prostor i pro projev vůle pronajímatele, který byl dříve opomíjen. 

Souhlas pronajímatele i dohoda o výměně samotná musí mít ze zákona písemnou formu, kdy 

písemnou formu této dohody vyžadovaly i předcházející právní úpravy. Odepře-li 

pronajímatel bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce 

rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele.  

Zcela nově ovšem je tedy v popisované právní úpravě na rozdíl od úprav předchozích 

upravena role pronajímatele, jenž je nyní subjektem dohody o výměně bytů na rozdíl od 

některých dřívějších úprav, kde jeho role byla nahrazena státním orgánem. Dle úpravy zákona 

č. 509/1991 Sb. ovšem zase může nájemník, jemuž pronajímatel souhlas s výměnou bytů 

neposkytne, se obrátit se žalobou o nahrazení projevu vůle pronajímatele na soud. Takto je 

výrazně posílena pozice nájemníka, neboť za úpravy předchozí mu taková možnost obrany při 

případném neudělení souhlasu tehdy tedy státního orgánu nebyla dána. V tomto případě se 

nájemník obrací na soud s žalobou, jejíž petit zní, že se nahrazuje souhlas žalovaného 

s dohodou o výměně bytů, jíž dle mého názoru musí dále petit žaloby i případného soudního 

rozhodnutí v plném znění obsahovat. Pravomocným rozhodnutím soudu, ve kterém je 

nahrazen projev vůle pronajímatele, se pak stává dohoda o výměně perfektní. Pokud jde o 

hlediska rozhodování soudu, je stanoveno v rozsudku Krajského soudu České Budějovice sp. 

zn. 6 Co 1647/95 ze dne 11. 10. 1995, že soud věc posuzuje z toho hlediska, zda u 

pronajímatele jsou závažné důvody k odepření souhlasu s dohodnutou výměnou, nikoliv z 

toho hlediska, zda nájemce má vážné důvody k tomu, aby dohodu uzavíral. 

Pokud je do výměny poskytován byt družstevní, bude fakticky převáděn i členský podíl 

v družstvu, kdy musí být naplněny podmínky pro tento převod stanovené. Takto je i výslovně 

uvedeno v rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2397/2004 ze dne 29. 11. 2005, kdy 

dohoda o výměně družstevního bytu za byt obecní (§ 715 OZ), která obsahuje jen ujednání o 
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této výměně, nemůže být současně smlouvou o převodu členství v družstvu (§ 229 odst. l věta 

první a § 230 OBZ), neboť neobsahuje podstatné náležitosti této smlouvy. Předložení dohody 

o výměně bytu družstvu, aby jako pronajímatel udělilo souhlas k dohodě podle § 715 OZ, 

rovněž není písemným oznámením dosavadního člena o převodu členství a písemným 

souhlasem nabyvatele členství.
37

  

V praxi pak byly předmětem sporů byty zvláštní povahy, kdy bylo postupně dovozeno, 

že pokud došlo k výměně bytu, který byl jednomu z manželů přidělen jako byt trvale určený 

pro ubytování pracovníků organizace, nemohlo ani k bytu získanému výměnou (který je 

bytem téže povahy) za takový byt vzniknout manželům právo společného nájmu bytu, neboť 

pokud nesvědčilo právo společného nájmu k bytu do výměny poskytovaného, nemůže být 

výměnou právní vztah změněn tak, že by právo společného nájmu svědčilo k bytu z výměny 

získanému.  

Dle úpravy provedené v roce 1991 pak dále také nově oproti předcházející právní 

úpravě je stanovena prekluzivní lhůta v délce tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven 

souhlas pro uplatnění dohody o výměně bytů u soudu.  

Dále je na rozdíl od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v původním znění, 

umožněno účastníkům dohody od smlouvy odstoupit, pokud u nich dodatečně nastanou 

takové závažné okolnosti, že není možno splnění dohody na něm spravedlivě požadovat. 

K odstoupení je stanovena lhůta bez zbytečného odkladu.  

                                                           
37

 rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2397/2004 ze dne 29. 11. 2005 
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4 Úprava Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

4.1 Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník  

Novým předělem v oblasti soukromého práva se pak stává zákon č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník, který provádí rekodifikaci soukromého práva České republiky. Tímto 

zákonem je pak přijata nejen verze jednoho předpisu soukromého práva, ale je měněno plošně 

soukromé právo České republiky, a to včetně základního názvosloví. Lze bez příkras říci, že 

takovou změnu soukromého práva náš stát ještě neprodělal.  

Pokud jde o zásady nové úpravy, důvodová zpráva tohoto zákona uvádí, že je-li cílem 

nového občanského zákoníku vytvořit kodex srovnávající se s evropskou kulturní konvencí, 

nelze navázat na paradigmata totalitárních právních přístupů k regulaci soukromého života 

dosud uchovaná v platném občanském zákoníku ve značném počtu a zhusta mylně chápaná - 

pod vlivem jejich působení na několik generací po dobu čtyř desítek let - jako výraz 

tuzemských juristických zvláštností a specifických tradic. Navrhuje se obnovení občanského 

zákoníku jako kodexu soukromého práva. Proto se opouští pojetí, že ze vzájemného 

soukromého styku osob vznikají také jejich práva a povinnosti vůči společnosti (státu). Návrh 

vychází z koncepce, že účel občanského zákoníku je upravit soukromá práva osob vzniklá z 

jejich vzájemného styku mezi sebou. Osnova se rozchází s koncepcí, že funkcí občanského 

práva a občanského zákoníku je působit jako nástroj řízení společnosti. Zásada kolektivismu 

je soukromému právu cizí; soukromé právo je ze své povahy individualistické. Tím se však 

zákon nesnaží popřít jeho sociální funkci. Zákoník vychází z ideje, že funkční určení 

soukromého práva je sloužit člověku jako prostředek k prosazování jeho svobody. Účel 

občanského kodexu je umožnit i garantovat svobodné utváření soukromého života, a ponechat 

tedy co nejširší prostor svobodné iniciativě jednotlivce. Proto také osnova klade zásadní důraz 

na hledisko autonomie vůle. Se zřetelem k tomu se za první zásadu soukromého práva 

nepokládá rovnost osob, ale zásada autonomie vůle. Návrh občanského zákoníku vychází z 

faktu, uznaného i českým ústavním pořádkem, že přirozená svoboda člověka má přednost 

před státem v tom smyslu, že stát není tvůrcem svobody člověka, ale jejím ochráncem. 

Opouští se tedy pojetí civilního kodexu, podle něhož má občanský zákoník upravovat 

majetkové vztahy. Respektuje se naopak standardní koncepce občanského zákoníku jako 
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kodifikace upravující postavení osob a jejich soukromá práva a soukromé povinnosti 

vznikající z jejich vzájemného styku.
38

 

4.2 Nájemní smlouva k bytu 

4.2.1 Terminologie  

Nová úprava nájemní smlouvy k bytu se skutečně od předchozí liší zásadním způsobem 

a to na naprosto první pohled. Odlišnosti shledáme již v základní definici nájmu bytu. Nový 

občanský zákoník na rozdíl od úprav jemu časově předcházejících zahrnuje nově mezi 

smlouvy o nájmu bytu také smlouvy o nájmu domu, kdy ochrany dle pravidel stanovených 

pro nájem bytu požívají smluvní strany nájemní smlouvy, kterou pronajímatel přenechává 

nájemci a popřípadě i členům jeho domácnosti dům či byt k zajištění bytových potřeb. Výluku 

pak stanoví již základní definiční ustanovení nájmu bytu, neboť se vyřazují nájmy bytů či 

domů k rekreaci nebo zjevně krátkodobému účelu. Z dikce ustanovení pak vyplývá, že pokud 

není účel nájmu stanoven jako bydlení/ zajištění bytových potřeb, nejde o smlouvu o nájmu 

bytu dle tohoto zákona a nepoužijí se ustanovení zákonem přijatá pro tento typ právního 

vztahu.  

Důvodová zpráva zákona pak uvádí, že nájemcem dle uvedené definice nemůže být 

právnická osoba, neboť ta nemůže mít bytovou potřebu, tak nájemcem může být pouze 

člověk.  

Novinkou pak je zařazení definice předmětu nájmu v podobě bytu přímo do občanského 

zákoníku. Byt je zde definován jako místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, 

tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Poprvé se tedy upouští od pojetí 

bytu jako prostoru jako bytu kolaudovaného příslušným stavebním úřadem, která ovládala 

dřívější právní úpravy. Naopak nová definice je postavena tak, že kolaudace a účel v ní 

uvedený je naprosto nerozhodná. Důvodová zpráva zákona přitom tuto skutečnost odůvodňuje 

nutností oddělení soukromého práva od veřejného, kdy akt správního orgánu v podobě 

kolaudace je rozhodně součástí práva veřejného a do soukromého práva tedy nepatří. Pokud 

tedy smluvní strany poruší normu veřejného práva i právě ve smyslu užívání pro 

nekolaudovaný účel, následky tohoto správního deliktu musí být opět řešeny v rovině práva 

veřejného a do soukromého nepatří. Samotná definice bytu pak výslovně neurčuje, že byt 

musí být oddělen či uzavřen od ostatních prostor domu. Důvodová zpráva zde ale doplňuje, že 

si lze právě pod definicí soubor místností uzavřený prostor představit. Označení "byt"  dle 
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textu zprávy pojí s tzv. samostatným bytem, tj. takovým, který má vlastní vstup, a člověk, 

který v něm bydlí, může byt obývat, aniž je závislý na místnostech nebo prostorech vně bytu, 

byť se nevylučuje, aby z ujednání stran nebo povahy věci vyplývalo něco jiného. I důvodová 

zpráva tedy výslovně připouští i jiné podoby bytu jako předmětu smlouvy o nájmu bytu, když 

dle mého názoru z definice obsažené v zákoně oddělení souboru místností od jiných výslovně 

nevyplývá. Pokud tedy bude dodržen požadavek dostatečné určitosti ve vymezení předmětu 

smlouvy lze si představit i soubor místností nijak zásadně neoddělený od jiných místností 

v například velkém bytu dle kolaudačního rozhodnutí.
39

  

Právní úprava však jde ještě dále v tom, co vše může být předmětem smlouvy a stanoví, 

že si smluvní strany mohou dohodnout nájem i jiného než obytného prostoru k obývání 

v podobě nájmu bytu upraveného novým občanským zákoníkem. Zde pak jde o dříve 

nevídané ustanovení, neboť prostor kolaudovaný jako nebytový nemohl být předmětem nájmu 

bytu a v praxi to dříve znamenalo, že ačkoli to smluvní strany i nevěděly při uzavírání 

smlouvy a například i dlouhá léta byl nebytový prostor jako byt užíván, jeho nájemce nemohl 

požívat ochrany jako nájemce bytu, neboť se prostě o nájem bytu nejednalo. Nájem 

nebytového prostoru byť se smlouvou o užívání jako byt a dokonce nebytového prostoru jinak 

splňujícího všechny náležitosti bytu a opticky zcela jako byt vypadajícího tak mohl být 

ukončen obecnou výpovědí příslušející dle úpravy nájmu nebytového prostoru a nájemci bylo 

obratem uloženo prostory vyklidit, když ani hledisko dobrých mravů v závažné podobě 

spočívající například ve vysokém stáří a zdravotním stavu nájemce nemohly odůvodnit 

jakoukoli bytovou náhradu, ale pouze například prodloužit stanovenou lhůtu k vyklizení.  

Dle nové úpravy k takovým situacím již dojít nemůže a na první místo je stavěna vůle 

smluvních stran uzavřít nájemní smlouvu k bytu a otázka co bude vlastně jejím předmětem je 

novým občanským zákoníkem ponechána skutečně na vůli smluvních stran. 

Právní úprava doplňuje definici bytu tak, že zákon dále uvádí co je bytem tzv. 

k nastěhování, kterým je byt odpovídající ujednáním ve smlouvě jinak byt čistý a ve stavu, 

který se obvykle považuje za dobrý a pokud je zajištěno poskytování nezbytných plnění 

spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisících. Pro případ, že byt v takovém stavu není, 

stanoví se nájemci právo se nenastěhovat do bytu s tím, že po dobu trvání takového stavu 

nemusí hradit nájemné a pokud se nastěhuje, má právo na slevu. Právo však nájemce dle 
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výslovné úpravy nemá, pokud stav bytu znal nebo znát mohl při uzavření smlouvy / mohl si 

byt prohlédnout a neučinil tak o své vůli / a jednoznačně se tak připouští zcela platný nájem 

bytu k bydlení nezpůsobilého.  

Dále předmětný zákon připouští jako předmět smlouvy o nájmu bytu na rozdíl od úprav 

předchozích i celý dům, na jehož nájem se dle textu zákona použije úprava smlouvy o nájmu 

bytu přiměřeně.  

Pokud jde o družstevní byty, najdeme jejich speciální úpravu v zákoně č. 90/2012 Sb. 

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který ve 

svých ustanoveních § 727 – 757 obsahuje úpravu platnou pro bytová družstva. Jde o posun 

oproti dřívější právní úpravě zákonem č. 513/1991 Sb., který obsahoval pouze několik 

výjimek z obecných ustanovení o družstvech pro družstva bytová, neboť zákon o obchodních 

korporacích obsahuje skutečně ucelenou speciální úpravu pro družstva bytová. Definice 

bytového družstva samotná je přitom totožná s předchozí právní úpravou a družstvem 

bytovým je stále družstvo, jež zajišťuje bytové potřeby svých členů. Novinkou však je již 

zákonná definice družstevního bytu, kdy zákon poprvé od vzniku ČR definuje přímo v zákoně 

pojem družstevní byt a je jím dle ustanovení § 729 popisovaného zákona byt, který je v 

budově ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví bytového družstva, nebo který je ve vlastnictví 

nebo ve spoluvlastnictví bytového družstva, a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu členovi 

bytového družstva, který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel 

členským vkladem. Na rozdíl od dřívější právní úpravy však jím je také byt, na jehož pořízení 

v nemovitosti ve vlastnictví jiné osoby se člen bytového družstva, který je nájemcem tohoto 

bytu, nebo jeho právní předchůdce, podílel svým členským vkladem v družstevní bytové 

výstavbě podle dřívějších právních předpisů, a k němuž má bytové družstvo právo 

odpovídající věcnému břemenu zajišťující jeho členovi právo byt užívat za podmínek 

stanovených pro užívání družstevního bytu.  

4.2.2 Vznik nájmu bytu, náležitosti nájemní smlouvy k bytu 

Pro smlouvu o nájmu bytu je ve shodě s úpravou časově předcházející i tímto zákonem 

stanovena písemná forma, nicméně ve prospěch ochrany nájemce je stanoveno dále, že 

pronaíimatel nemá právo nedostatek písemné formy jako důvod neplatnosti uzavřené smlouvy 

namítnout. Tak po dlouhé době od 1. 1. 1995 nyní mohou být opět platné i smlouvy o nájmu 

bytu v podobě ústní či konkludentní, neboť nová právní úprava nedává pronajímatelům nadále 

právo se pro nedostatek formy chovat k nájemci jako k uživateli bytu bez právního důvodu a 
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požadovat tak jeho vyklizení. Toto ustanovení samozřejmě platí i pro nedostatek formy 

smlouvy jako takové, ale i pro nedostatek smlouvy například v neúplném označení bytu, jež 

by dříve působila neplatnost a neexistenci vztahu, pokud se jinak účastníci smluvního vztahu 

chovají tak, že z jejich chování lze usuzovat na uzavření smlouvy ústní či dokonce 

konkludentním jednáním.  

Na uvedené navazuje další ustanovení nové právní úpravy, které konstruuje fikci 

uzavření kupní smlouvy, a to tak, že užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že je 

nájem po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou. Takový způsob vzniku 

nájemní smlouvy se objevuje naprosto poprvé v našem právním řádu.
40

  

Nová právní úprava pak dále zakotvuje výslovně zvláštní ochranu nájemce, když se 

stanoví, že se nemůže přihlížet k ustanovením nájemní smlouvy k bytu, jež by stanovila 

nájemci povinnost hradit smluvní pokutu a rovněž povinnost, která je vzhledem k okolnostem 

zjevně nepřiměřená. Předchozí právní úprava občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. takové 

ustanovení neobsahovala i když celá úprava nájmu bytu byla kogentní úpravou bylo možno 

sjednat smluvní pokutu i povinnost nájemce, které nebyly dány zákonem. Nepřiznat takové 

právo pronajímateli bylo možno pouze pak s odkazem na obecné ustanovení § 3 odst. 1 

občanského zákoníku pro rozpor s dobrými mravy. Nová úprava tak zakotvuje zvlášť pro 

nájemníky speciální ochranu. 

Zvláštní úprava bytů družstevních je novým zákonem uvedena ve shodě s úpravou 

občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. tak, že nájemní smlouva zde může být uzavřena za 

podmínek zvláštního zákona a stanov družstva s tím, že takto mohou být vymezena také práva 

a povinnosti smluvních stran. Přitom tuto úpravu doplňuje úprava speciální zákona o 

obchodních korporacích. Pokud jde o vznik nájemního práva, pak tento zákon oproti úpravě 

předchozí nově stanoví, že bytové družstvo uzavře se členem, který splňuje všechny 

podmínky stanovené zákonem a stanovami pro členství v bytovém družstvu a není vůči 

bytovému družstvu v prodlení s plněním svých povinností, smlouvu o nájmu družstevního 

bytu a umožní mu užívání družstevního bytu do 30 dnů ode dne doručení kolaudačního 

souhlasu s užíváním stavby, v níž se družstevní byt nachází. Je tak nově stanovena společně 

s určením lhůty povinnost bytového družstva s jeho členem uzavřít smlouvu k novému 

družstevnímu bytu. 
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Nově je v úpravě nového občanského zákoníku oproti předchozí pak uvedeno, že pokud 

je byt ve vlastnictví právnické osoby a obývaný je z důvodu členství členem nebo 

společníkem této právnické osoby, práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena 

především stanovami a společenskou smlouvou právnické osoby. To znamená v nové úpravě 

je pamatováno i na byty jiných právnických osob než družstev a pro smlouvy o nájmu těchto 

bytů jsou stanoveny obdobné nároky jako dříve u družstevních bytů. 

Ohledně nájemného platí, že pokud si smluvní strany výši nájemného nesjednají ve 

smlouvě, vznikne pronajímateli právo dle textu zákon na nájemné v takové výši, jaká je v den 

uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného typu za obdobných podmínek. 

Vztah je tedy stále definován jako úplatný, nicméně se zde na rozdíl od předcházejících dob 

s nutností dokonalé písemné smlouvy s určenou výší nájemného, zde zákon připouští i 

platnost smlouvy uzavřené ústně či konkludentně, musí tedy obsahovat klauzuli o způsobu 

určení nájemného právě pro tyto případy. Nově je pak ohledně sjednání nájemného uvedena 

v zákoně také domněnka, že pokud je ve smlouvě uvedena pevná částka nájemného, má se za 

to, že jde o částku za jeden měsíc.  

Novinkou je také zákonem stanovený mechanismus výpočtu nájemného družstevního 

bytu v ustanovení § 744 zákona o obchodních korporacích, kdy je stanoveno, že nájemci 

družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady 

bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, 

modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu 

dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů. Dřívější 

zákonná úprava takové ustanovení neobsahovala a bylo vnitřní věcí družstev, jak bylo 

nájemné stanoveno. 

Pokud dřívější úprava z.č. 40/1964 Sb. umožňovala složení kauce při uzavření smlouvy 

o nájmu bytu, úprava nového občanského zákoníku hovoří o možnosti sjednat si jistotu, 

kterou dá nájemce pronajímateli s tím, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající 

z nájmu. Výše se pak zvyšuje oproti dřívější úpravě z trojnásobku až na šestinásobek 

měsíčního nájemného. Částka je ovšem na rozdíl od úpravy předchozí stanovena jako 

šestinásobek nájemného, tedy platby za měsíc na čistém nájmu bez připočítání záloh na 

služby spojených s užíváním bytu / dle nové úpravy zálohy nebo náklady na služby /.
41

 Přitom 
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nakládání s jistotou je obdobné dřívějšímu nakládání s kaucí s možností započítání dluhu 

z nájmu ovšem zde při skončení nájemního vztahu. Dluh z nájmu není předmětným zákonem 

blíže definován, když důvodová zpráva o této části dikce zákonného ustanovení uvádí, že jde 

o dluh vůči pronajímateli souvisící s nájmem dluh na nájemném, na náhradě škody způsobené 

porušením nájemcových povinností apod. Odpadá tedy možnost umožněná úpravou předchozí 

započíst dluhy během trvání nájemního vztahu a poté požadovat po nájemci doplacení kauce, 

dříve dokonce v podobě povinnosti sankcionované možností vypovědět z tohoto důvodu 

nájemní vztah pro hrubé porušení povinností nájemce, tedy s bytovou náhradou v podobě 

pouhého přístřeší a také v podobě výpovědi s přísnějším mechanismem pro nájemníka, již 

může pronajímatel učinit bez nutnosti přivolení soudu. Pronajímateli tedy uniká tato možnost 

v podstatě okamžitého uhrazení dluhu, jež kauce dříve představovala. Nová úprava pak 

zpřesňuje nárok nájemce při ukončení smluvního vztahu na vrácení nespotřebované kauce, 

kdy dřívější údaj včetně příslušenství je nahrazen zpřesněním, že nájemce má právo na jistotu 

včetně úroků z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.  

4.3 Společný nájem bytu  

Ve shodě s dřívější právní úpravou umožňuje i tento občanský zákoník vznik a existenci 

nájemního vztahu k bytu tak, že na straně nájemce bude vystupovat více osob a rovněž se 

přebírá i označení společný nájem. 

4.3.1 Vznik společného nájmu bytu manžely 

Pokud ovšem dřívější právní úprava obsahovala jako druh společného nájmu společný 

nájem bytu manžely a podrobně upravovala vznik a zánik společného nájmu bytu manžely 

v rámci úpravy nájemní smlouvy k bytu, takto se v novém občanském zákoníku vůbec 

nepostupuje. Úprava nájemní smlouvy k bytu neobsahuje ani jediné ustanovení týkající se 

společného nájmu bytu manžely. Úpravu bydlení manželů nový občanský zákoník obsahuje 

v části označené jako úprava rodinného práva, manželství / ustanovení § 743 – 750 z. č. 

89/2012 Sb. /. Základní definici společného nájemního práva manželů přitom obsahuje 

ustanovení § 745, dle něhož je-li obydlím manželů dům nebo byt, k němuž měl jeden z 

manželů ke dni uzavření manželství nájemní právo, vznikne uzavřením manželství k domu 

nebo bytu oběma manželům společné nájemní právo; při pozdějším uzavření nájemní 

smlouvy vzniká oběma manželům společné nájemní právo účinností smlouvy. V podstatě 

tento základ odpovídá úpravě dřívější, kdy vzniká společný nájem jak uzavřením manželství, 

tak i pozdějším uzavřením smlouvy. Již dále se ovšem nová úprava zásadně od dřívější liší, 

neboť se umožňuje manželům si ujednat jinak. Tato možnost je naprosto nevídaná oproti 
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úpravě dřívější, která vznik společného nájmu prostě obligatorně stanovila. Manželé tak 

mohou vlastní smlouvou předejít, samozřejmě pokud k tomu budou mít dostatek vůle, 

nekonečným tahanicím o byt při ukončení manželství. Přitom zákon nestanoví, kdy má být 

taková smlouva uzavřena a tak ji zřejmě lze uzavřít před uzavřením manželství i během něho, 

rovněž není pro takovou smlouvu stanovena žádná zvláštní forma. Zřejmě je tedy přípustná i 

v podobě ústní, což ovšem na druhou stranu změní pouze nekonečný spor o byt na nekonečný 

spor o prokázání uzavření dohody o vyloučení vzniku společného nájmu bytu.  

Na rozdíl od úpravy předchozího občanského zákoníku není zákonem již stanovena 

výjimka z vzniku práva společného nájmu manželů pro případ, že spolu manželé společně 

trvale nežijí. Vzhledem k charakteru dokazování pokud se tato situace dostala před soud, 

mohu uvést, že považuji novou úpravu za logičtější, neboť obsah institutu manželství je na 

soužití manželů založen a pokud spolu manželé trvale nežijí, není jejich manželství samotné 

tím, co má zákon na mysli. Dle nového občanského zákoníku však mohou takoví společně 

nežijící manželé uzavřít dohodu, jež vznik a existenci společného nájmu vyloučí, takže jejich 

situaci je i tak možno považovat za řešitelnou a faktický výsledek bude neexistence 

společného nájmu bytu.  

Pokud jde o obsah společného nájmu manželů dle nové úpravy je vůči třetím osobám 

stanovena solidarita, když jsou zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně. Novinkou je 

stanovení ručení za závazky manžela tam, kde druhý manžel má v domě či bytu manžela jen 

právo bydlení (pokud svědčí totiž dle nové úpravy jednomu z manželů právo výhradního 

bydlení před nebo po uzavření manželství, které nemá povahu práva závazkového, vzniká 

druhému z nich právo bydlení, to znamená například pro vlastnické právo nebo právo 

věcného břemene užívání k bytu či domu). 

4.3.2 Zánik společného nájmu bytu manžely 

Další úpravu obsahu institutu společného nájmu bytu manželů nová úprava neobsahuje. 

Pokud pak jde o zánik společného nájmu bytu manželů, nalezneme na rozdíl od úprav časově 

předcházející zde jediné, a to omezení jednání pouze jedním z manželů, neboť je stanoveno, 

že manžel nesmí bez souhlasu druhého manžela nájem ukončit, nebo jej omezit právem, jehož 

výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny. Jedná-li pak manžel bez souhlasu 

druhého manžela bez takového souhlasu, může se poškozený manžel dovolat neplatnosti 

takového právního jednání. Přitom zde je již pro souhlas manžela rozumně stanovena nutnost 

písemné formy. I toto omezení jednání jedním z manželů je dispozitivní povahy, když se 
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manželé mohou dohodnout jinak, a to formou písemné dohody. Dohodu pak mohou uzavřít i 

snoubenci, tedy může být dohoda uzavřena jak před vznikem manželství, tak i během jeho 

trvání. Jediným omezením je zákaz, aby dohoda manželů nezhoršovala postavení jejich 

společného nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, jež žije s manžely v rodinné 

domácnosti a vůči němuž mají vyživovací povinnost. Zhoršit se rovněž nesmí postavení 

dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a bylo svěřeno do společné péče manželů nebo 

jednoho z nich. Dále dohoda se nesmí dotknout práv třetích osob / zejména je zřejmě myšleno 

pronajímatele / mimo případ, kdy by takové třetí osoby souhlasily, když pro souhlas je 

stanovena nutnost písemné formy. Důvodová zpráva uvádí, že jde o standardní ochranná 

ustanovení, která ve své výslovné zákonné podobě dosud scházela. Na druhou stranu nelze 

opomenout ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. § 701 odst. 1 dle něhož běžné 

věci, týkající se společného nájmu bytu, může vyřizovat každý ze společných nájemců. V 

ostatních věcech je třeba souhlasu všech; jinak je právní úkon neplatný. To znamená, že 

naopak dřívější právní úprav byla naprosto striktní, pokud by byl činěn jakýkoli úkon neběžné 

povahy pouze jedním ze společných nájemců včetně manželů jako společných nájemců bytu, 

kdy bez souhlasu druhého společného nájemce, byl úkon stižen relativní neplatností. Zejména 

to pak samozřejmě platilo pro úkony měnící či dokonce končící společný nájem bytu. 

Původní úprava neumožňovala žádnou dohodu, jež by toto ustanovení pro společný nájem 

vyloučila a omezení se uplatnila vždy. To také uvedl ve svém rozsudku sp. zn. 26 Cdo 

64/2000 ze dne 17. 4. 2001 Nejvyšší soud, když konstatoval výslovně, že mezi běžné věci, 

které by mohl vyřizovat jeden z manželů (společných nájemců bytu), nepatří uzavření 

smlouvy, jíž by měl být podstatně změněn obsah společného práva manželů k bytu potud, že 

by se z nájmu na dobu neurčitou měl stát nájem na dobu určitou. Takový právní úkon musí 

být učiněn ve vzájemné shodě oběma manžely. Je tedy zjevné, že ochrana byla stanovena i 

dříve, nicméně nový občanský zákoník ji spíše nově pojímá, a to zejména v otázce závaznosti, 

kdy umožňuje odchylnou manželskou dohodu.  

Pokud jde o další pravidla pro zánik společného nájmu bytu manželů, není tato úprava 

opět dále zahrnuta pod úpravu nájemní smlouvy v občanském zákoníku, ale je uvedena 

v ustanoveních § 766 – 770 v kapitole rodinné právo, manželství pod označením bydlení po 

zániku manželství. Pro zánik manželství společných nájemců bytu formou rozvodu stanoví 

nový občanský zákoník, že zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé měli k domu nebo 

bytu, v němž se nacházela jejich rodinná domácnost, stejné, nebo společné právo, a 

nedohodnou-li se, kdo bude v domě nebo bytě dále bydlet, zruší soud na návrh jednoho z nich 
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podle okolností případu dosavadní právo toho z rozvedených manželů, na kterém lze 

spravedlivě žádat, aby dům nebo byt opustil, a popřípadě zároveň rozhodne o způsobu 

náhrady za ztrátu práva; přitom přihlédne zejména k tomu, kterému z rozvedených manželů 

byla svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které manželé 

pečovali, jakož i ke stanovisku pronajímatele, půjčitele nebo jiné osoby v obdobném 

postavení.  Oproti úpravě předchozí se tedy neruší právo společného nájmu, ale ruší se právo 

nájmu jednoho z manželů, když hlediska jsou zde stanovena obdobně jako za úpravy z.č. 

40/1964 Sb. v zájmu nezletilých dětí a stanovisku pronajímatele. Ostatní hlediska budou 

zohledněna při zvážení konstrukce, že na manželovi lze spravedlivě žádat opuštění dříve 

společného bytu. Nicméně zásadně bude rozhodovat soud, jakož i dříve pro tyto případy 

rozhodoval se zvážením obdobných hledisek.  

Rozvedený manžel, který má dům nebo byt opustit, má právo tam bydlet, dokud mu 

druhý manžel nezajistí náhradní bydlení, ledaže mu v řízení před soudem o zrušení práva 

společného nájmu náhrada nebyla přiznána; v tomto případě má právo v domě nebo bytě 

bydlet nejdéle jeden rok. Byla-li mu však svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné 

svéprávnosti a o které manželé pečovali za trvání manželství, nebo o dítě nezaopatřené, které 

s ním žije, může soud na návrh tohoto manžela založit v jeho prospěch právo bydlení 

v podobě věcného břemene bydlení podle okolností případu nejdéle však do doby než se bude 

schopno dítě samo živit za úplatu srovnatelnou s obvyklým nájemným. Dokonce je 

stanoveno, že právo nezanikne, pokud dítě nabude schopnost samo se živit jen na přechodnou 

dobu. Tato část úpravy pro zánik společného nájmu bytu manželů při jejich rozvodu je již 

opravdu konstruována zcela odlišně než tomu bylo dříve v úpravě občanského zákoníku č. 

40/1964 Sb.. Zejména definice náhradního bydlení není v novém občanském zákoníku 

uvedena, takže není jasné, co tímto pojmem a tím i povinností bývalého manžela je vlastně 

stanoveno. Pokud tedy má být nějaká náhrada stanovena v soudním řízení, není jasné, jak 

bude vlastně soud náhradu stanovovat. Důvodová zpráva zde uvádí, že podmínku zajištění 

(obstarání) bydlení může splnit manžel popřípadě i náhradou za ně, zejména v penězích a nic 

rovněž nebrání, aby soud v rámci náhrady určil třeba také povinnost přispívat na cenu nového 

bydlení manželovi, který obydlí opustil. Petit takového rozhodnutí ovšem zákon neurčuje, je 

zde poskytnut ohromný prostor pro fantazii soudce a samozřejmě i návrhy manželů na způsob 

vypořádání. Považuji sice za logické, že pro vypořádání manželů po rozvodu by bylo 

praktičtější přiznávání finanční částky pro řešení dalšího bydlení manžela, jež bude dříve 

společný byt opouštět. Otázka výše takové částky ovšem není zákonem nijak ohraničena a i 
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pokud by šlo o příspěvek například na rozdíl v nájemném, bylo by nutné nesmírně pečlivě 

hodnotit, zda jde o bydlení srovnatelné s původním, přitom spravedlivě velké pro bývalého 

manžela se zhodnocením například dětí, jež tvoří domácnost jednotlivých rozvedených 

manželů. Přitom námitky spočívající například v nadsazenosti nájemného by bylo i nutno řešit 

zadáváním znaleckého posudku. Troufám si uvést, že ustálení soudní praxe v tomto bodu 

nového občanského zákoníku projde určitě bouřlivým vývojem nejméně několika let. 

Novinkou v úpravě tohoto občanského zákoníku je také možnost zřídit právo bydlení 

v předmětném bytě v podobě věcného břemene dokud se dítě rozvedených manželů nezačne 

samo živit. Takovou možnost žádná z dřívějších právních úprav neumožňovala.  

Pro případ smrti jednoho z manželů, kdy manželé měli společné nájemní právo k domu 

nebo bytu, v němž se nacházela jejich rodinná domácnost, zůstane dle zákona nájemcem bytu 

pozůstalý manžel. Svědčilo-li manželům k domu nebo bytu společně jiné závazkové právo, 

zůstane oprávněným pozůstalý manžel. Úprava zde koresponduje s úpravou předchozí a po 

smrti manžela při existenci společného nájmu bytu manželů, se stává výlučným nájemcem 

druhý z nich.  

4.3.3 Společný nájem bytu manželů u bytů družstevních 

Nelze pak přehlédnout, že v novém občanském zákoníku zcela absentuje úprava 

společného nájmu i společného nájmu bytu manželů pro byty družstevní. Ta je obsažena ve 

speciální úpravě z.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Dle tohoto zákona § 745  - 747 

je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na 

uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o 

společném nájmu manželů. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění 

manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů. Přeměnilo-li se 

společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost 

vliv na společné nájemní právo. Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, 

mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva 

nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož 

nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého 

manžela. Na rozdíl od dřívější úpravy obsažené v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. mám 

za to, že úprava zákona o obchodních korporacích vznik práva společného nájmu 

družstevního bytu více odděluje od družstevního podílu za trvání členství v družstvu a 

manželství nájemníků. Dle nové úpravy je totiž možné, aby i za trvání manželství nabyl jeden 

z manželů členský podíl výlučně / například děděním / za současné existence společného 
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nájmu, když dříve vznikalo se společným nájmem při těchto okolnostech automaticky i 

společné členství manželů. Dle úpravy zákona o obchodních korporacích je podstatné, zda je 

členský podíl součástí společného jmění či nikoli a pro členský podíl platí beze zbytku obecné 

normy stanovené pro společné jmění manželů. Společné členství manželů pak dle tohoto 

zákona v souladu s uvedeným pravidlem také zaniká vypořádáním společného jmění manželů 

nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku, tedy pouze 

způsoby vymezenými pro společné jmění, nikoli v závislosti na společném nájmu 

družstevního bytu. Pokud by tedy o zrušení nájmu jednoho z manželů rozhodoval soud na 

rozdíl od úpravy dřívější, nebude zrušovat členský podíl v družstvu současně se společným 

nájmem, neboť toto lze učinit pouze v rámci a případném řízení o vypořádání společného 

jmění.  Dle zákona o obchodních korporacích za trvání manželství existuje společný nájem, 

ale na členství v družstvu samo manželství vliv nemá samozřejmě mimo případ, že manželé 

nabudou podíl v družstvu společně a do společného jmění. Pro společný nájem družstevního 

bytu pak nejsou stanovena zvláštní pravidla, a pokud vznikne dle zákona o obchodních 

korporacích, řídí se obecnou úpravou zákona občanského. Zákon o obchodních korporacích 

tak před ochranou společného nájmu dává na rozdíl od předchozí úpravy občanského 

zákoníku č. 40/1946 Sb. přednost ochraně majetkové hodnoty členského podílu v družstvu. 

Pokud pak jde o zánik společného členství v družstvu a společného nájmu, vypořádají se po 

rozvodu jako dva absolutně rozdílné instituty, kdy členský podíl se řeší v rámci společného 

jmění a společný nájem se řeší samostatně dle zásad obsažených v novém občanském 

zákoníku, jež jsou popsány shora. Může se tak dle mého názoru stát, že jeden z manželů sice 

obdrží právo nájmu a ten druhý členský podíl, což by byla zvláštní situace, jejíž řešení zákon 

neobsahuje, bude tak záviset na soudech, aby obě řízení co do výsledku sladily tak, aby 

k tomu nedošlo.  

4.3.4 Úprava nájmu bytu pro registrované partnerství 

Pokud pak dřívější právní úprava obsahovala úpravu společného bydlení partnerů, pak 

nový občanský zákoník tuto úpravu obsahuje tak, že v  ustanovení § 3020 nového občanského 

zákoníku je sice stanoveno, že se některá ustanovení o manželství použijí na partnery 

obdobně, nicméně je odkázáno sice na ustanovení týkající se úpravy vzniku práva společného 

nájmu či práva bydlení druhému partnerovi. Partnerům by tak zřejmě mělo na rozdíl od 

dřívějšího občanského zákoníku vznikat při uzavření partnerství v souladu se zákonnými 

předpisy plnohodnotné právo společného nájmu bytu. Chybí však odkaz na úpravu o ukončení 

práva při rozvodu nebo smrti manžela/partnera. Důvodová zpráva v tomto ohledu žádné 
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vyjádření neposkytuje. Za této situace tak bude zřejmě muset dojít ke změně zákona, neboť 

těžko bude moci judikatura dovozovat vypořádání společného nájmu bytu partnery dle 

ustanovení, jež pro ně neplatí, i když je nutno uvést, že jiné řešení se nenabízí.  

4.4 Zánik nájmu bytu  

A/ Uplynutí doby 

Pokud jde o zánik nájmu bytu dle úpravy nového občanského zákoníku, jedním ze 

způsobů je shodně s úpravou dřívější uplynutí doby, na niž byla smlouva sjednána. V této 

souvislosti vrací se v ustanovení § 2285 nového občanského zákoníku institut obnovování 

nájmu, neboť se stanoví, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců 

po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt 

opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše 

ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou 

formu. Přitom tento institut již úpravy předchozího občanského zákoníku neobsahovala po 

novele provedené zákonem č. 107/2006 Sb.. Nová úprava se k tomuto institutu, který je 

nepochybně projevem ochrany nájemce vrací. Důvodová zpráva uvádí k důvodům zavedení 

obnovování nájmu, že sankce za nedostatečnou aktivitu pronajímatele je navrhována až pro 

"druhou fázi", tj. pro dobu, kdy už nájem původně sjednaný skončil. Tříměsíční lhůta je při 

tom dost dlouhá na to, aby pronajímatel jednal. Nepečuje-li o svá práva (vigilantibus iura), 

půjde to k jeho tíži. Obdobně lhůta dvou let je dostatečně dlouhá pro případnou ochranu 

nájemce, jíž pronajímatel ještě není poškozen nad přiměřenou míru.
42

 Obnovování nájmu je 

tedy zaváděno jako sankce pronajímatele, který nejedná včas a svá práva nechrání. Je pak 

pravdou, že k charakteru nové úpravy nájmu bytu, jež umožňuje vznik nájmu bytu i 

konkludentně či ústní smlouvou se logicky tento institut hodí. Nájemce je při uzavírání a 

vzniku nájmu bytu dle mého názoru chráněn nesrovnatelně více než tak činila úprava 

předchozí.  

B/ Dohoda  

Úprava nového občanského zákoníku na rozdíl od úpravy stále ještě současného 

občanského zákoníku neobsahuje ve speciální úpravě nájmu bytu označení způsobů, jakým 

tento druh závazku zaniká. Úprava se věnuje pouze výpovědi smlouvy. Pokud občanský 

zákoník č. 40/1964 Sb. obsahoval jako způsob zániku nájmu bytu písemnou dohodu účastníků 
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smlouvy, nemá toto ustanovení v zákoně č. 89/2012 ekvivalent. Obdobně takový způsob 

zániku neobsahuje ani úprava nájemní smlouvy obecně. Zřejmě by se tak muselo použít 

dokonce obecné úpravy závazků nového občanského zákoníku, kdy dle ustanovení § 1981 je 

stranám na vůli ujednat si zánik závazku. Samozřejmě chybí požadavek písemnosti  

zakotvený dříve. Přitom písemnost smlouvy lze u nájmu bytu skutečně jen doporučit a to, i 

když vztah může vzniknout dokonce i ústně či konkludentně, nicméně řádně ukončení 

předchozího nájemního vztahu k bytu bude vždy prvním předpokladem platnosti nové 

smlouvy k bytu, kdy samozřejmě je v zájmu právní jistoty všech, aby ukončení nájmu bylo 

postaveno na jisto právě i pro jistotu účastníků smlouvy, jež bude k bytu uzavřena následně. I 

přes všechnu zákonnou ochranu poskytovanou nájemci by totiž nová smlouva k bytu, jež je 

stále pronajat předchozímu nájemníkovi, jehož nájem nebyl dosud řádně ukončen, byla 

stižena absolutní neplatností. Rovněž se smluvní strany vyhnou možným problémům se 

zpochybněním ukončení nájmu, což by mohlo přinést například nájemci povinnost platit 

nájemné po další období.  

C/ Výpověď z nájmu bytu 

Smlouva o nájmu bytu pak ale nesporně může být ukončena výpovědí, když o výpovědi 

pojednává celá kapitola označená jako skončení nájmu bytu. Pro samotnou výpověď je pak 

stanovena písemná forma a také to, že musí dojít druhé straně. Výpovědní doba pak běží od 

prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Úprava 

v tomto směru odpovídá úpravě předchozího občanského zákoníku, neboť písemná forma 

byla pro výpověď nájmu bytu stanovena vždy.  

Požadavek doručení pak rovněž platil i dle předchozích právních úprav, kdy poté, co 

bylo upuštěno od výpovědi s přivolením soudu a zahrnování výpovědi do obsahu žaloby, 

opětovně vyvstal problém s doručením tam, kde je adresát neznámého faktického pobytu. I 

zde zřejmě bude situace řešena případně ustanovením opatrovníka soudem, jemuž pak bude 

doručeno. Nový občanský zákoník sice neřeší takovou situaci, nicméně se snaží vzniku těchto 

situací předcházet, když v ustanovení § 2269 stanoví nájemci, který se spíše stává 

nedoručitelnou osobou, neboť u pronajimatele dochází k takové situaci v mizivém množství 

případů, povinnost při nepřítomnosti přesahující dva měsíce oznámit tuto skutečnost 

pronajimateli. Porušení této povinnosti je označeno za závažné porušení povinností nájemce, 

což samozřejmě může pro nájemce znamenat důvod pro přivolení k výpovědi z nájmu ze 

strany pronajimatele. Docházet by tedy k situaci, kdy nebude známo faktické bydliště 
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nájemce a tento se nebude zdržovat v předmětném bytě, nemělo, nicméně jsem přesvědčena, 

že se přesto takové situace budou objevovat, stejně jako se objevovaly v době minulé. 

Zákon dále pokračuje ve vymezení náležitostí výpovědi z nájmu bytu tak, že pro 

výpověď danou pronajímatelem stanoví jako obligatorní náležitost poučení nájemce o jeho 

právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi 

soudem. Pokud by výpověď pronajímatele tuto náležitost postrádala, byla by ze zákona 

neplatná. Dle úpravy předchozího zákoníku ovšem musela výpověď pronajímatele také 

obsahovat poučení nájemce o právu podat žalobu do 60 dnů na určení neplatnosti výpovědi 

k soudu, výpověď neobsahující poučení pak rovněž nebyla platná.  

Dále se ovšem již právní úprava nového občanského zákoníku od jeho předchůdce zcela 

liší. Nový občanský zákoník zásadně rozlišuje výpověď nájmu bytu dle toho, zda byl uzavřen 

na dobu určitou či neurčitou, kdy výpověď nájmu bytu u smlouvy uzavřené na dobu určitou je 

značně omezena oproti možnostem u smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.  

Pokud jde o výpověď ze strany nájemce, obsahuje nový občanský zákoník právě 

omezení možností nájemce pro smlouvu uzavřenou na dobu určitou tak, že nájemce může 

vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, za nichž strany při vzniku závazku ze 

smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby 

v nájmu pokračoval. K vysvětlení důvodů uvádí důvodová zpráva, že jde o výraz výhrady 

clausula rebus sic stantibus obsažené v podstatě v každé smlouvě dlouhodobého charakteru. I 

když nájemce si vyjedná nájem na dobu určitou, mohou se následně změnit okolnosti do té 

míry, že po něm nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval (např. získá-li nájemce 

práci v jiném místě, kam nebude možné bez obtíží z dosavadního bydliště dojíždět).
43

 Zcela 

jistě pak je popsaná situace představitelná, nájemce tedy má právo například při změně místa 

výkonu práce vypovědět nájem bytu i u smlouvy jinak uzavřené na dobu určitou. Jistý 

problém právní úpravy nového občanského zákoníku vidím ve skutečnosti, že nestanoví pro 

tyto případy žádnou výpovědní dobu, která by jistě být měla, aby byla alespoň určitým 

způsobem na druhé straně chráněna také práva pronajímatele. Nemyslím, že by zákonodárce 

zamýšlel dát nájemci pro tyto případy právo vypovědět smlouvu bez výpovědní lhůty 

s okamžitou platností. Přitom obecné ustanovení o výpovědní době neobsahuje část obecné 

úpravy závazkových vztahů, když obecná úprava nájemní smlouvy obsahuje klauzuli o délce 

výpovědní lhůty tři měsíce pro nemovitosti ovšem výslovně pouze pro smlouvy uzavřené na 
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dobu neurčitou. Obecná úprava nájemní smlouvu pak sice pro nájmy sjednané na dobu 

určitou umožňuje výpověď pouze v případě, kdy ve smlouvě byly zároveň sjednány důvody 

výpovědi a výpovědní doba, ale u speciální úpravy pro nájem bytu je důvod výpovědi ze 

strany nájemce u smlouvy uzavřené na dobu určitou uveden v textu zákona samotného. Pro 

tyto případy by se tedy použila obecná úprava výpovědi stanovená novým občanským 

zákoníkem pro závazkové vztahy v ustanovení § 1999, v němž je uvedena zcela obecná 

výpovědní lhůta pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, kde jedna strana je vázána 

k nepřetržité nebo opakované činnosti nebo strpění. Vztah by tak mohl být ukončen ke konci 

kalendářního čtvrtletí výpovědí danou alespoň tři měsíce předem. Je tak ovšem zavedena 

disproporce s výpovědí pronajímatele, jenž koncem kalendářního čtvrtletí omezován není. 

Výpovědní důvody  

Pokud jde o druhou smluvní stranu nájemní smlouvy, tedy pronajímatele, ten dle další 

úpravy může vypovědět nájem poněkud omezenějším způsobem, kdy jsou stanoveny dvě 

skupiny výpovědních důvodů. 

1.1 Výpovědní důvody nájemního vztahu uzavřeného na dobu určitou i neurčitou 

Prvá skupina výpovědních důvodů je dána pronajímateli k výpovědi nájemního vztahu 

uzavřeného na dobu určitou i neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tyto důvody jsou 

následující: 

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, 

b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho 

domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu 

majetku, který se v tomto domě nachází, 

c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo 

domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, 

d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. 

Jde tedy zejména mimo důvodu c/ o důvody spočívající v chování nájemce.  

1.2 Pokud pak jde o dikce jednotlivých výpovědních důvodů: 

a) Poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu. 

V popisu tohoto výpovědního důvodu a/ je důležité označení hrubé porušení povinnosti, 

neboť pro zvlášť závažné porušení je umožněn pronajímateli, jak bude popsáno dále, přísnější 
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postup. Jde tedy o porušení povinnosti nižší intenzity než zvlášť závažné. Samotný text 

nového občanského zákoníku pak jako takové porušení označuje v ustanovení § 2276, že dá 

nájemce byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě v rozporu se zákonem. To je dle úpravy 

nového občanského zákoníku dá do podnájmu předmětný byt za situace, kdy pronajímatel 

neudělí s podnájmem písemný souhlas a sám nájemce v bytě trvale nebydlí / dle textu nového 

občanského zákoníku na rozdíl od úpravy občanského zákoníku předchozího totiž, pokud 

nájemce v bytě trvale bydlí, může část bytu poskytnout třetí osobě do podnájmu i bez 

souhlasu pronajímatele /.  Toto porušení povinností nájemce výslovně sám text zákona 

označuje za hrubé porušení povinností nájemce, tedy to, co má na mysli výpovědní důvod dle 

ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a/ z.č. 89/2012 Sb.. Dalším příkladem takového porušení je 

pak dle mého názoru porušení již shora popsané povinnosti nájemce oznámit včas 

pronajímateli svou nepřítomnost v bytě po dobu delší než dva měsíce a dále oznámit 

skutečnost obtížnější dostupnosti pronajatého bytu. Nájemce má dle zákona současně 

stanovenu povinnost označit pronajímateli osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí 

možnost vstupu do bytu, kdy toho bude nezbytně zapotřebí. Nemá-li nájemce takovou osobu 

po ruce, je dle textu zákona takovou osobou pronajímatel sám. Zákon porušení takto 

stanovené povinnosti označuje za závažné porušení povinností nájemce. Sice neodpovídá 

označením přesně zákonné dikci předmětného výpovědního důvodu, neboť obsahuje označení 

závažné, jež by spíše odpovídalo označení porušení, pro něž má dle dalšího výkladu 

pronajímatel právo vypovědět vztah bez výpovědní doby, nicméně pro výpověď bez 

výpovědní doby je označeno porušení povinnosti nájemce jako zvlášť závažné. Protože se bez 

pochybností jedná o přísnější možnost pronajímatele, pak vše co nedosahuje označením až na 

zvlášť závažné, musí být přiřazeno k nižší možnosti pronajímatele, tedy se bude jednat o 

hrubé porušení a výpověď s výpovědní lhůtou dle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a/. Stejná 

situace pak platí pro povinnost nájemce dle ustanovení § 2272 odst. 1 nového občanského 

zákoníku, neboť závažným porušením povinností nájemce je také, pokud nájemce ve lhůtě 

bez zbytečného odkladu nejpozději do dvou měsíců neoznámí pronajímateli zvýšení počtu 

osob žijících v pronajatém bytě poté, co přijme nového člena domácnosti. Samozřejmě může 

být výpověď dána pro hrubé porušení povinností nájemce, které spočívá v jiném jednání 

nájemce, než přímo popisuje zákon, když příklady uvedené v zákoně jsou uváděny pouze jako 

vzor jednání, jež by mohlo výpovědní důvod naplnit a výčet je pouze demonstrativní. Oproti 

úpravě občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. je sice základní dikce tohoto výpovědního 

důvodu stejná, nicméně je vypuštěn popis porušení zejména tím, že nezaplatil nájemce 

nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku 
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měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil 

peněžní prostředky kauce dle zákona. Pokud jde o neplacení, pak dikce dříve zde uváděná 

jako důvod přivolení, je nyní podmínkou přivolení bez výpovědní lhůty, když je otázkou zda 

tedy dle úpravy nového občanského zákoníku může například nezaplacení nedosahující 

stanoveného trojnásobku naplnit tento výpovědní důvod pro výpověď s obecnou výpovědní 

lhůtou. I k takovému výkladu by mohly později soudy dojít samozřejmě se zohledněním 

okolností každého konkrétního případu. Pokud jde o doplacení kauce, bylo vypuštěno 

správně, neboť nový občanský zákoník, jak je již uvedeno shora stanoví jiný mechanismus 

pro jistotu, jež nahradila kauci, který doplácení jistoty již nestanoví a tak zde odpadá i tato 

skutečnost jako výpovědní důvod.  

b) Je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo 

členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo 

proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. 

 

Pokud jde o tento výpovědní důvod pod písmenem, jedná se o zcela novou skutkovou 

podstatu výpovědního důvodu, neboť se takto popsaný výpovědní důvod v úpravě 

předcházejícího občanského zákoníku neobjevoval. Jednání, jež by naplnilo tento výpovědní 

důvod dle nového občanského zákoníku, by dle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. spadalo 

pod obecnější výpovědní důvod hrubé porušování dobrých mravů v domě, když dle dřívější 

úpravy ovšem ještě bylo nutno udělit k naplnění výpovědního důvodu nájemci písemnou 

výstrahu, což nová úprava neobsahuje. Jednání, jež uvádí tento přivolovací důvod by bylo 

důvodem pro přivolení i dle úpravy z.č. 40/1964 Sb., jen by spadalo pod jinak popsanou 

skutkovou podstatu výpovědního důvodu. Přitom dle této práce se odsouzení pro trestný čin 

objevilo v zcela prvních úpravách nájemního vztahu k bytu v ČR i když ne tak široce 

vymezené co se popisu trestné činnosti, jež přivolovací důvod zakládá, týká. Mimo osobou a 

rodinu pronajímatele je totiž chráněn i celý dům a to jak jeho obyvatelé, tak i majetek v něm 

uložený. 

c) Má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem 

nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec 

užívat. 
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Výpovědní důvod uvedený pod písmenem c/ pak spočívající v nutnosti vyklizení bytu 

z veřejného zájmu sice byl jako přivolovací důvod zakotven i za předchozího občanského 

zákoníku, nicméně objevoval se ve skupině důvodů, jež umožňovaly pronajímateli pouze 

výpověď s přivolením soudu, tedy byl uveden ve skupině důvodů s mírnějším režimem pro 

nájemce.  

d) Je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. 

Naprosto novinkou je pak skutkové vymezení posledního z této skupiny povolovacích 

důvodů uvedený pod písmenem d). Neurčitou podstatu pro výpověď z nájmu bytu pak 

předchozí úprava neobsahovala, naopak ta uváděla důvody jako taxativní výčet. Zákonodárce 

se tak po dlouhé době vymezení výpovědních důvodů taxativně vrací ke způsobu vymezení, 

jež znaly prvorepublikové zákony na ochranu nájemníků, kdy byl výčet dán demonstrativně 

obdobně tedy, jako je tomu v novém občanském zákoníku. Je pak zde dán pronajímateli 

daleko širší prostor, neboť důvodem může být vše co má dostatečnou závažnost. Soudy se po 

mnoha letech dostávají do postavení, kdy budou ve věcech výpovědí z nájmů bytu posuzovat i 

základ výpovědi ve výpovědním důvodu nejdříve sice tak, zda naplňuje některou 

vyjmenovanou podstatu, ale pokud tomu tak nebude, budou soudy nuceny posoudit, zda je 

přesto důvod tak závažný, aby mohl být důvodem pro přivolení k výpovědi z  nájmu. 

Důvodová zpráva se pak omezuje na komentář spočívající v uvedení, že obecnou klauzuli o 

"jiném obdobně závažném důvodu pro vypovězení nájmu" je třeba vykládat restriktivně. 

Důvod musí skutečně mít určitou intenzitu, jinak by ustanovení na ochranu nájemce 

spočívající v omezení pronajímatele vypovědět nájem bytu neměla samozřejmě žádný smysl.  

1.3  Výpovědní důvody pro nájem uzavřený na dobu neurčitou 

Druhou skupinu výpovědních důvodů pak tvoří důvody určené pouze pro výpověď 

nájmu uzavřeného na dobu neurčitou, výpovědní doba je opět tříměsíční a důvody jsou 

uvedeny v ustanovení § 2288 odst. 2 a jsou to tyto: 

a) byt má být užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou 

domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno, 

 b) byt potřebuje pronajímatel pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v 

přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni. 
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V této skupině se tedy objevují výpovědní důvody spočívající v situaci pronajímatele 

vzniklé bez souvislosti s jakýmkoli chováním nájemce. Tyto výpovědní důvody pak obsahově 

odpovídají dříve obsaženému výpovědnímu důvodu, že pronajímatel potřebuje byt pro sebe. 

Právní úprava z.č. 40/1964 Sb. pak pro tyto výpovědní důvody stanovovala nutnost 

pronajímatele získat pro svou výpověď přivolení soudem, což je v novém občanském 

zákoníku vypuštěno. 

Nový občanský zákoník tak oproti dřívější právní úpravě nepřevzal výpovědní důvody 

spočívající v hrubém porušení dobrých mravů v domě / s výjimkou spáchaného trestného činu 

uvedeného v předcházející skupině výpovědních důvodů /, dále nebyl převzat výpovědní 

důvod spočívající v tom, že nájemce má dva nebo více bytů, byt nájemce neužívá bez 

vážných důvodů nebo jen občas a konečně, že byt stavebně souvisí s místem pro podnikání. 

Koncepce zániku nájmu bytu výpovědí je tedy v novém občanském zákoníku opravdu jiná 

postavená na jiných principech a jsou zvoleny i jiné popisy důvodů k výpovědi. Na rozdíl od 

právních úprav výpovědi z nájmu bytu z let předcházejících v novém občanském zákoníku je 

již zcela upuštěno od mechanismu přivolování soudu k výpovědi pronajímatele, když je 

ponechána pro všechny výpovědní důvody bez rozdílu varianta, kdy se až nájemník může 

proti výpovědi v soudním řízení bránit, ale pronajímatel soudní rozhodnutí k platnosti své 

výpovědi již nepotřebuje.  

1.4 Výpověď bez výpovědní doby 

 

Přitom je zde navíc ustanovení § 2291, dle něhož poruší-li nájemce svou povinnost 

zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a 

požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do 

jednoho měsíce od skončení nájmu. Toto ustanovení je úplnou novinkou, neboť předchozí 

právní úpravy neobsahovaly ekvivalent této výpovědi pronajímatele bez výpovědní lhůty.
44

 

Jedná se jednoznačně o výpovědní důvod, jež je sankcí za nájemcovo vadné chování, které 

dosáhlo vysoké intenzity. Zákon sám přitom chování, jež založí pronajímateli možnost užít 

tohoto typu výpovědi, definuje alespoň demonstrativním výčtem v odstavci druhém 

předmětného ustanovení. Uvádí se zde, že nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným 

způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, 

poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak 
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závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li 

neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. Dle dikce zákona 

tedy jde jen o demonstrativní výčet, nicméně je možné vyjít z tohoto ustanovení pro odvození 

nutné intenzity závadového chování nájemce, jež výpovědním důvodem dle tohoto 

ustanovení.  

Nový občanský zákoník tak zpřísnil postup pro případ neplacení, neboť nezaplacení 

nájemné a služeb za tři měsíce bylo dle předcházející právní úpravy přivolovacím důvodem 

ovšem s normálním během obecné výpovědní lhůty. Přitom  nová úprava pro případ dlužného 

nájmu obsahuje na druhé straně výslovnou možnost nájemce, pokud se nedohodnou strany o 

dlužném nájemném, uložit dlužné nájemné nebo jeho spornou část do notářské úschovy a 

pouze o tom vyrozumět pronajímatele, což možnost vypovědět nájem pro nezaplacení 

nájemného vyloučí / ustanovení § 2253 odst. 1  z.č. 89/2012 Sb. /. Dalším důvodem pro 

výpověď bez výpovědní doby je poškozování bytu nebo domu a to závažným nebo 

nenapravitelným způsobem, kdy se zřejmě vychází z prvorepublikové úpravy, která pro 

obdobný případ umožňovala ze strany pronajímatele také přísnější formu ukončení smlouvy 

odstoupením. Výčet důvodů pak dále obsahuje působení závažných škod nebo dokonce obtíží 

pronajímateli nebo osobám v domě, což je důvod velice obecný, do nějž lze přiřadit 

v podstatě většinu škodlivého jednání v domě, kdy ovšem je nutno pamatovat na nutnou výši 

intenzity. Posledním důvodem zde uvedeným je neoprávněné užívání bytu. Povinností 

nájemce je samozřejmě užívat pronajatý byt řádně v souladu se smlouvou. K naplnění tohoto 

výpovědního důvodu ovšem nepostačí podnikání v bytě samo o sobě, neboť to je v bytě 

možné stejně jako práce nájemce, pokud to nezpůsobí dle ustanovení § 2255 odst. 2 zvýšené 

zatížení pro byt či dům.  

Pro výpověď bez výpovědní doby je pak nutné splnit dvě zákonem stanovené 

podmínky, kdy zejména je nutné před doručením výpovědi vyzvat nájemce, aby v přiměřené 

době odstranil své závadové chování, případně odstranil protiprávní stav. Dle dikce zákona 

pak je tedy nutno nejen doručit výzvu s uvedeným obsahem, ale i poskytnout onu uvedenou 

přiměřenou dobu, a pokud tedy nedojde k nápravě v podobě upuštění od dalšího závadového 

chování a pokud byl způsoben protiprávní stav, nebude tento odstraněn, pak teprve je možno 

přistoupit k tomuto typu výpovědi. Pokud by tedy výzva a lhůta nebyly poskytnuty, mohl by 

pronajímatel pro například neplacení nájemného po dobu tři měsíce dát nájemci výpověď 

z důvodu dle § 2288 odst. 1 pís,. a/ nového občanského zákoníku s obecnou výpovědní 

lhůtou, když nájemce by zcela jistě takovým chováním porušil hrubě své povinnosti. Teprve, 
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kdyby pronajímatel vyzval nájemce, aby zaplatil dluh ve lhůtě například tři dny a tyto tři dny 

posečkal, je oprávněn pronajímatel dát výpověď nájemci bez výpovědní lhůty. Mechanismus 

výpovědi bez výpovědní lhůty je tedy pro pronajímatele poněkud náročnější a je možno si 

představit, že pronajímatel bude volit i výpověď obecnou než by přistupoval k výzvě. Na 

druhou stranu není pro výzvu stanovena písemná forma a lze ji tak provést i ústně, což by 

ovšem mohlo později znamenat pro pronajímatele důkazní nouzi ohledně splnění podmínek 

výpovědi. Druhou podmínkou výpovědi bez výpovědní lhůty je povinnost pronajímatele do 

výpovědi uvést v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti. Nepostačí tedy 

ve výpovědi uvést, že pronajímatel volí výpověď z nájmu bytu dle ustanovení § 2291 nového 

občanského zákoníku, ale je nutno skutkově důvod výpovědi popsat. Přitom si odvažuji uvést, 

že pro výpověď pro neplacení nájemného a nákladů na služby budou platit výkladová pravidla 

pro specifikaci tohoto výpovědního důvodu již přijatá, tedy že postačí uvést, že nájemce má 

dluh ve výši tří plateb nájemného a nákladů za služby bez konkretizace měsíců, za něž dluh 

vznikl a to ve shodě se shora již uvedeným výkladem. Opačný postup by byl pro 

pronajímatele totiž velkým krokem zpět. Nesplnění podmínek pro tento typ výpovědi 

znamená její neplatnost ze zákona, neboť bez splnění stanovených podmínek dle textu zákona 

nelze k výpovědi přihlížet. 

Nutnost specifikovat výpovědní důvod ve výpovědi je pak nutnou náležitostí i pro 

výpověď obecnou, kde ovšem postačí uvést výpovědní důvod, který pronajímatel uplatňuje, 

to je dle mého názoru i odkazem na příslušné ustanovení. Nicméně na rozdíl od předchozí 

právní úpravy nově nemusí pronajímatel ve výpovědi uvádět výpovědní dobu, když její 

neuvedení bylo dle z.č. 40/1964 Sb. sankcionováno dokonce neplatností výpovědi z nájmu.    

Nový občanský zákoník dále převzal z minulé úpravy také sankci stanovenou pro 

pronajímatele, který nevyužil předmětný byt pro důvod, pro nějž bylo přivoleno. Dal-li 

pronajímatel nájemci výpověď z takového důvodu a byt nebyl dle nového občanského 

zákoníku pro přivolovací důvod následně využit, je pronajímatel povinen nájemci byt znovu 

pronajmout nebo mu nahradit škodu, nevyužil-li byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení 

nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato lhůta neběží po dobu potřebnou k 

úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní 

řádně pokračováno. Nově je zde ovšem stanovena jako sankce povinnost znovu pronajmout 

byt, neboť dříve to byla jen úhrada škody a stěhovacích nákladů. Novinkou je také poměrně 

krátká lhůta poskytnutá pronajímateli k využití bytu s úpravou, po niž tato lhůta nebude běžet. 

Dříve lhůta stanovena nebyla. Dále také občanský zákoník č. 40/1964 Sb. umožňoval 
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pronajímateli na rozdíl od nového občanského zákoníku se z této povinnosti vyvinit, neboť 

sankce byla stanovena pouze pro případ, kdy neměl pronajímatel k nesplnění povinnosti 

vážné důvody. Nový občanský zákoník vyvinění pronajímatele neumožňuje.  

 

1.5 Soudní řízení 

 

Právem nájemce je pak bránit se výpovědi z nájmu, a to podáním žaloby k soudu dle 

ustanovení § 2290 nového občanského zákoníku s návrhem na přezkum oprávněnosti 

výpovědi. K podání návrhu je stanovena prekluzivní lhůta v délce dvou měsíců. O tomto 

svém právu pak musí být pronajímatelem, jak již bylo uvedeno, řádně poučen. Nový 

občanský zákoník pak takto sjednotil postup pro všechny výpovědní důvody, když předchozí 

právní úprava rozeznávala ve znění všech změn dvě skupiny povolovacích důvodů, z nichž 

části se musel jako zde bránit nájemce, ale pro část bylo stále stanoveno, že žalobu musí podat 

pronajímatel, který musí dosáhnout soudního přivolení ke své výpovědi. Zvolen byl pak 

způsob výpovědi, jež je k nájemci přísnější. Důvodová zpráva zákona poskytuje vysvětlení 

takové, že řízení k návrhu nájemce vyhovuje lépe zájmu na vyvážené ochraně zájmů stran. Je-

li zasaženo do práv nájemce, je na něm, aby se bránil (vigilantibus iura). Nájemcovo 

postavení jako slabší strany je dostatečně vyváženo tím, že se vyžaduje, aby byl o svém právu 

domáhat se soudního přezkoumání výpovědi pronajímatelem ve výpovědi poučen.
45

 

Samozřejmě tyto důvody lze jen považovat za logické, neboť nájemci je poskytována v tomto 

právním vztahu stále zvýšená ochrana na úkor práv druhé smluvní stany, kterou je 

pronajímatel. Je tedy na místě, aby nájemce svá práva bránil svým aktivním jednáním, a 

nepostačuje jeho pouhá nečinnost, jako tomu bylo za dřívějších úprav při obligatorním řízení 

o přivolení k výpovědi z nájmu bytu na návrh pronajímatele. 

Na druhou stranu v praxi může být výsledek v praxi někdy obrácený, jak je již uvedeno 

v práci shora obrácení procesních rolí pronajímatele a nájemce může v některých případech i 

délku řízení prodloužit. Nelze tedy brát situaci se zákonem stanovenou aktivitou při 

zahajování soudních řízení zjednodušeně. I přesto se ale rozhodně připojuji k názoru, že 

nájemní vztah byť zřejmě vždy bude obsahovat nevyváženosti při zvýšené ochraně nájemce 

na úkor pronajímatele, je třeba vyvažovat ze strany státu pečlivě tak, aby skutečně nájemce 

také nesl odpovědnost při ochraně svých práv.  
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 Stanovení prekluzivní lhůty dva měsíce pro  podání návrhu nájemníka k soudu o 

neplatnost výpovědi z nájmu pak odpovídá úpravě předešlé z.č. 40/1964 Sb., který obsahoval 

tuto lhůtu v délce 60ti dnů.  

Nový občanský zákoník pak ve srovnání s předchozí právní úpravou dále obsahuje 

poměrně podrobně popis povinností při odevzdávání bytu při skončení nájmu.  

 

1.6 Absence bytových náhrad 

 

Co však neobsahuje vůbec, jsou všechna ustanovení o bytových náhradách - náhradním 

bytu, ubytování a případně přístřeší při skončení nájmu. Tato ustanovení se pak neobjevují ani 

na jiném místě nového občanského zákoníku a tak je nutno se domnívat, že úmyslem 

zákonodárce bylo nepřevzít povinnosti k zajišťování náhradního bydlení do své úpravy. 

Náhradní byt, náhradní ubytování ani přístřeší nejsou v novém občanském zákoníku 

definovány. Není pak stanovena žádná povinnost pronajímatele zajišťovat náhradní bydlení 

v jakékoli podobě při jakémkoli typu výpovědi z nájmu bytu a to ani při výpovědi z důvodů 

na straně pronajímatele, kdy například chce předmětný byt užít pro sebe či svého příbuzného.   

V našich poměrech tak končí nesmírně dlouhá éra, kdy zajišťování bytových náhrad 

bylo stanoveno jako něco, co provázelo ukončování nájemního vztahu a značně zmírňovalo 

dopad ukončení nájemního vztahu na nájemce. Existovala pak nepřeberně bohatá judikatura 

upravující a definující povinnost zajistit bytovou náhradu, neboť zajištění náhradního bytu, 

ubytování, ale někdy i pouhého přístřeší často protahovala exekuční řízení o vyklizení bytu na 

i několikaletá zdlouhavá a složitá řízení. Dokonce existovaly spory o změnu původně 

stanovené povinnosti zajistit bytovou náhradu, neboť povinnost zatěžovala samozřejmě 

pronajímatele nebo osobu, jež náhradu zajišťovala i značně finančně. Zřejmě tedy 

zákonodárce usoudil, že bytový trh je již natolik ustálen a bytů je takový dostatek, že tyto 

povinnosti ztratily své opodstatnění. Odbourání těchto povinností pak skutečně značně 

posílilo postavení pronajímatelů vůči nájemníkům a zjednodušilo celý proces výpovědi 

z nájmu a skutečné vyklizení bytu.  
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4.4.1 Zánik nájmu bytu družstevních bytů 

4.4.1.1 Zánikem členství v družstvu 

Na rozdíl od úpravy z.č. 40/1964 Sb. nový občanský zákoník neobsahuje ustanovení, 

dle něhož končil nájem družstevního bytu zánikem členství v družstvu, když tuto úpravu 

najdeme ve speciálním zákonu č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dle speciální úpravy pro družstevní byty pak 

se pro ně neuplatní ustanovení nového občanského zákoníku o výpovědi z nájmu bytu a 

výpovědí tedy nájem družstevního bytu nemůže být ukončen. Přitom ve shodě s předchozí 

úpravou občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. je i v úpravě zákona o obchodních korporacích 

uvedeno, že zánikem členství v bytovém družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o 

nájmu družstevního bytu, nebo nájem družstevního bytu / § 734 odst. 3 uvedeného zákona /. 

Nájem družstevního bytu tak závisí na členství v družstvu jako dříve. Způsoby zániku členství 

v družstvu upravuje ustanovení § 610 zákona o obchodních korporacích obdobně jako dřívější 

úprava z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Členství v družstvu tak zaniká písemnou 

dohodou, vystoupením člena, vyloučením člena, převodem družstevního podílu, přechodem 

družstevního podílu, smrtí člena družstva, zánikem právnické osoby, která je členem družstva, 

prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek 

majetku člena, doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu 

rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, 

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo 

právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty 

uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-

li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, 

zánikem pracovního poměru podle nebo zánikem družstva bez právního nástupce. 

Pokud jde o vyloučení člena družstva, které jistě bude stejně jako dříve v praxi 

nejčastěji předmětem soudního přezkumu, je úprava uvedena v ustanovení § 614 – 622 

zákona o obchodních korporacích. Mechanismus vyloučení je přitom opět obdobný předchozí 

úpravě z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, jež je popsán shora. O vyloučení rozhoduje 

představenstvo případně jiný orgán družstva určený stanovami. Je dána 30 denní lhůta / lhůta 

zkrácena oproti původní úpravě z tří měsíců na 30 dnů / na podání námitek k členské schůzi 

družstva a teprve uplynutím této lhůty nebo rozhodnutím schůze, jsou-li námitky podány, 

členství zaniká. Ve shodě s předchozí úpravou je stanovena lhůta v délce 3 měsíců k podání 

žaloby k soudu na prohlášení vyloučení za neplatné jako obrany člena proti rozhodnutí 
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schůze, v jejímž důsledku byl člen z družstva vyloučen. Nová úprava ovšem změnila počátek 

této lhůty z konání schůze na doručení jejího rozhodnutí. 

Přitom dle nové úpravy jsou ale dány pro vyloučení z družstva přímo v zákoně důvody 

platící speciálně pro družstva bytová, kdy lze vyloučit člena bytového družstva, s jehož 

členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu dle 

ustanovení § 734 odst. 1 zákona o obchodních korporacích  

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, nebo 

b) byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo 

na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v 

tomto domě nachází.  

Jako důvody pro vyloučení jsou tedy uvedeny dva z důvodů pro výpověď z nájmu bytu 

uvedené v obecné úpravě občanského zákoníku.  

4.4.1.2 Převodem členských práv a povinností  

Stejně jako dle úpravy časově předcházející obsažené v z. č. 513/1991 Sb. obchodním 

zákoníku je i zde upravena možnost převést družstevní podíl. Tato úprava je obsažena 

v ustanovení § 736 zákona o obchodních korporacích. Tento zákon určuje, že převoditelnost 

družstevního podílu člena bytového družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být 

nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva.         

Dřívější úprava přitom takto výslovně vyloučila pro převod členství v bytovém družstvu 

pouze omezení převodu souhlasem představenstva, nyní je tato podmínka stanovena v obecné 

podobě pro všechna omezení převodu. Dále dle nové úpravy převodem družstevního podílu, s 

nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu 

družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na 

uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, 

a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči 

převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na 

uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami. Zákon o 

obchodních korporacích tedy vypouští úpravu o nutnosti předložit dohodu o převodu družstvu 

k nastolení účinků smlouvy, dle nové úpravy účinky smlouvy nastávají bez jejich omezení 

jakoukoli součinností družstva. Přitom je současně převáděn přímo dle zákonného znění 

právo na uzavření smlouvy o nájmu, zde nový člen je automaticky také novým nájemníkem. 

Zákon o obchodních korporacích přitom jde ještě dál a stanoví přímo ze zákona nastávající 
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odpovědnost nového člena družstva za jakékoli dluhy převodce podílu. Tak se sice může stát, 

že se družstvo nedozví o převodu podílu ihned, ale na druhé straně jsou chráněny zájmy 

družstva přenesením odpovědnosti za dluhy původního člena.  

4.4.2 Smrt původního nájemce bytu 

Pokud jde smrt nájemce a existenci nájmu bytu, pak pro institut přechodu nájmu bytu, 

jež byl upraven v úpravách předchozích občanských zákoníků, nový občanský zákoník 

obsahuje dle mého názoru úpravu v zásadě obdobnou úpravě předchozího občanského 

zákoníku zejména ve znění novely provedené zákonem č. 132/2011 Sb.. Dikce ustanovení 

definičního § 2279 nového občanského zákoníku tak zní, že zemře-li nájemce a nejde-li o 

společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni 

smrti nájemce a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, 

partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud 

pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu. To znamená, jsou shodné podmínky 

s úpravou předchozí stejně jako stanovený okruh osob. Rozdíl pak je u nutného projevu vůle 

pronajímatele pro osoby, jež nejsou osobami taxativně zákonem vyjmenovanými v podstatě 

nejbližšími příbuznými uvedenými v zákoně zemřelého původního nájemce, kdy dle nové 

úpravy pronajímatel neuděluje souhlas s bydlením takové další osoby, na niž má nájem přejít, 

ale jeho souhlas je vyžadován až pro přechod nájmu na tuto osobu. Pro souhlas pak nyní není 

také na rozdíl od úpravy předchozí stanovena písemná forma. 

Dále je v novém občanském zákoníku zakotveno omezení doby existence nájmu 

vzniklého přechodem nájmu obsahově odpovídající zcela ustanovení přijatého již novelou č. 

132/2011 Sb., kdy nájem bytu po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím dvou let ode 

dne, kdy nájem přešel. To pak neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla ke 

dni přechodu nájmu věku sedmdesáti let. Stejně tak to neplatí v případě, že osoba, na kterou 

nájem přešel, nedosáhla ke dni přechodu nájmu věku osmnácti let; v tomto případě skončí 

nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku dvaceti let, pokud se pronajímatel s 

nájemcem nedohodnou jinak. 

Rovněž shodně je upraveno právo pro více osob, jež splňují podmínky pro přechod 

nájmu, neboť zcela ve shodě s předchozí úpravou na ně přechází práva a povinnosti z nájmu 

na všechny společně a nerozdílně s tím, že přednost má nájemcův potomek, případně 

potomci. Každá z osob, na něž nájem přechází, pak má právo se do jednoho měsíce od smrti 

nájemce vzdát svého práva oznámením pronajímateli, v němž uvede, že v nájmu pokračovat 
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nechce. Úprava z. č. 89/2012 Sb. pak nově zakotvuje okamžik, kdy nájem takové osobě 

zaniká, neboť to je dle nové úpravy výslovně uvedené až okamžikem, kdy dojde shora 

popsané oznámení pronajímateli.  

Pro případ smrti původního nájemce pak i nový občanský zákoník obsahuje speciální 

úpravu bytů družstevních, kdy zemře-li nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve 

společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na 

toho dědice, kterému připadl členský podíl. V této části nové úpravy by tak vzhledem 

k obdobnosti s úpravou již v České republice platnou a používanou problémy vznikat neměly, 

neboť změny jsou jen, dá se říci kosmetické.  

Novinkou při přechodu nájmu bytu dle nové úpravy je možnost pronajímatele stanovená 

§ 2280 z.č. 89/2012 Sb., kdy přejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy 

domácnosti, má pronajímatel právo požadovat po něm jistotu, pokud zemřelý nájemce jistotu 

nesložil. To platí i v případě, že pronajímateli vznikne povinnost vypořádat jistotu s 

nájemcovým dědicem. Toto ustanovení je přitom logickou ochranou pronajímatele při vzniku 

práva nájmu nové osobě, kterou pronajímatel samozřejmě neznal při uzavírání smlouvy 

původní a je tak odůvodněna možnost, že po novém nájemci pronajímatel jistotu žádal. Toto 

právo, jež by pak pronajímateli příslušelo při uzavírání nové smlouvy je mu zachováno i při 

změně osoby nájemce přechodem nájmu.  

Další novinkou, kterou přináší nový občanský zákoník je pak přechod práva na dědice, 

kdy dle § 2282 nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, 

přejdou na nájemcova dědice. Osoby, které žily s nájemcem ve společné domácnosti až do 

jeho smrti, jsou pak ale s nájemcovým dědicem zavázány společně a nerozdílně z dluhů, které 

z nájmu vznikly před nájemcovou smrtí. Důvodová zpráva přitom toto ustanovení odůvodňuje 

tak, že nájemní právo je právo majetkové a týká se užívání cizí věci za peníze, proto není 

důvod vylučovat jeho přechod na dědice pro případ, že práva a povinnosti z nájmu nepřejdou 

na členy nájemcovy domácnosti. Pojetí, podle něhož by nájem v takovém případě zanikl již 

nájemcovou smrtí a podle něhož by musely být zaniklé povinnosti a práva vypořádány již k 

tomuto dni, přestože nájemcovy věci v bytě stále jsou, by nutně vedlo k vzniku řady 

nejasných situací - např. proto, že by pronajímatel neměl od okamžiku nájemcovy smrti právo 

na nájemné. Je pak pravdou, že skutečně v praxi vznikaly někdy komplikované situace 

s otázkou placení nájemného za byt po smrti původního nájemce a dovozovala se povinnost 

dědiců v podobě, že se bezdůvodně obohatili na úkor pronajímatele používáním bytu na 



 137 

uskladnění věcí zemřelého nájemce v období od smrti původního nájemce do vyklizení bytu. 

Nová úprava řeší tyto situace jednodušeji bez nutnosti určovat obvyklé nájemné případně i 

znaleckým posudkem přechodem nájmu na dědice. Přitom ale spravedlivě neopomíjí 

povinnost za dluhy z nájmu osob, jež žili ve společné domácnosti se zemřelým nájemcem. 

Je pak pravdou, že nový občanský zákoník zde poskytuje také na druhé straně ochranu 

pronajímateli, kdy pronajímatel může nájem vypovědět bez uvedení důvodu s dvouměsíční 

výpovědní dobou do tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel a že práva a 

povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti nepřešla a kdo je nájemcovým dědicem 

nebo kdo spravuje pozůstalost. Právo pronajímatele je tedy omezeno prekluzivní lhůtou tří 

měsíců ovšem běžící až po kumulaci několika podmínek toho, co musí být současně 

pronajímateli známo, neboť musí současně vědět o smrti svého nájemce, skutečnosti, že 

nedošlo k obecnému přechodu nájmu a musí také znát osobu dědice nebo správce 

pozůstalosti.  Rovněž nájemcův dědic může nájem vypovědět s dvouměsíční výpovědní 

dobou do tří měsíců poté, co se dozvěděl o smrti nájemce, o svém dědickém právu a o tom, že 

práva a povinnosti z nájmu nepřešla na člena nájemcovy domácnosti, nejpozději však do šesti 

měsíců od nájemcovy smrti. Dědici tak je v zájmu právní jistoty stanovena mimo subjektivní 

lhůty v délce shodné s lhůtou pronajímatele, také lhůta objektivní, jež je zároveň lhůtou 

prekluzivní pro výpověď bytu nájemce. Právo vypovědět nájem pak má dle nového 

občanského zákoníku i ten, kdo spravuje pozůstalost, když pro správce není ovšem žádná 

lhůta stanovena, což je samozřejmě zvláštní, nicméně je tomu tak. Není pak jasné, zda nájem 

vypoví i s platností za dědice nebo jen například pro případ, kdy dědicové nejsou.  

Rovněž novinkou oproti úpravě předchozí je ustanovení § 2284 nového občanského 

zákoníku, dle něhož není-li nájemcův dědic znám ani do šesti měsíců ode dne nájemcovy 

smrti, může pronajímatel byt vyklidit a tím nájem bytu zaniká.  Věci z bytu pronajímatel uloží 

na náklad nájemcova dědice ve veřejném skladišti nebo u jiného schovatele; nepřevezme-li 

nájemcův dědic věci bez zbytečného odkladu, může je pronajímatel na jeho účet vhodným 

způsobem prodat. Toto ustanovení řeší dříve vznikající situace, kdy byl byt blokován 

probíhajícím dědickým řízením i velmi dlouhou dobu, na druhou stranu v praxi mohou 

dědická řízení reálně běžet i několik let s tím, že skutečně nebude po tuto dobu dědic znám. 

Pak se může ovšem jevit dikce tohoto ustanovení jako velmi ostrá s tím, že by pro tyto 

případy bylo vhodnější stanovení povinnosti pronajímateli věci uložit ve skladišti, a zároveň 

informovat alespoň v úvahu přicházející dědice a nejsou-li známi například soud nebo správce 

pozůstalosti, který by pak věci případně zajistil tak, by pro dědice nebyly při skončení 
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dědického řízení věci nenávratně ztraceny. Nicméně lze jen souhlasit s důvodovou zprávou 

k tomuto ustanovení, jež uvádí, že zůstane-li byt po nájemcově smrti nevyklizen, ač vyklizen 

být měl, je nutné dát pronajímateli nástroj, s jehož využitím by se mohl ujmout přímé držby 

svého vlastnictví. Proto se pronajímateli umožňuje byt svépomocně vyklidit a popřípadě i 

přistoupit k svépomocnému prodeji vyklizených věcí.
46

 Nelze totiž přenášet na pronajímatele 

v žádném případě odpovědnost za průtahy dědického řízení, s nimiž nemá nic společného, a 

přesto by zasahovaly do jeho majetkového práva a i jej poškozovaly blokováním jeho bytu. 

Proto je nejpodstatnější jasná klauzule o zániku nájmu po uplynutí stanovené lhůty a ochrana 

práv pronajímatele v tomto směru.  

Pokud jde o družstevní byt, obsahuje úpravu opět zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních 

korporacích, který ve shodě s předchozí úpravou pro družstevní byty stanoví, že pro případ 

smrti původního nájemce přechází s členským podílem na dědice i nájem družstevního bytu či 

právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. 

4.4.3 Byty služební a byty zvláštního určení  

I nový občanský zákoník pak zná služební byty a byty zvláštního určení, jež požívaly 

zvláštního režimu i dle úpravy z.č. 40/1964 Sb.. Pokud jde o byty služební, jejich úprava je 

obsažena v ustanoveních nového občanského zákoníku § 2297 – 2299. Služební byty jsou 

definovány tak, že jejich nájem byl ujednán v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo 

jiné práce a jsou podle výslovného určení smlouvy pronajaty jako byt služební s tím, že může 

jít rovněž o takto pronajatý dům. Na rozdíl od předchozí úpravy je pro nájem služebního bytu 

nutno nájem takto výslovně jako služební v nájemní smlouvě označit s tím, že jinak postačí 

souvislost s výkonem zaměstnání funkce nebo práce. Dle z. č. 40/1964 Sb. nájem služebního 

bytu musel být sjednán ve smlouvě s tím, že se jedná o nájem na dobu výkonu určité práce 

nájemce. Definice v obou zákonech se tedy liší a tomu pak musí odpovídat označení nájemní 

smlouvy tak, aby nebylo pochyb o vůli stran najmout byt služební.  

Byty služební pak požívají zvláštního režimu stanoveného ve prospěch pronajímatele, 

neboť práva nájemce služebního bytu mohou být dle výslovné právní úpravy nového 

občanského zákoníku omezena. Pokud jde o omezení práv nájemců služebního bytu, pak 

úprava nového občanského zákoníku dále pro služební byty uvedená obsahově zcela odpovídá 

občanskému zákoníku předchozímu, pokud jde o skončení nájmu služebního bytu. Úprava 

totiž uvádí, že nájem služebního bytu skončí posledním dnem kalendářního měsíce 
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 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb. občanskému zákoníku z 18. 5. 2011 
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následujícího po měsíci, ve kterém nájemce přestal vykonávat práci, aniž k tomu měl vážný 

důvod.  Přestane-li pak nájemce vykonávat práci z důvodů spočívajících v jeho věku nebo 

zdravotním stavu, z důvodu na straně pronajímatele nebo z jiného vážného důvodu, skončí 

nájemci nájem služebního bytu uplynutím dvou let ode dne, kdy přestal vykonávat práci. 

Dikce těchto ustanovení zcela přesně odpovídá úpravě zániku nájmu služebních bytů dle 

občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a to dle znění novely provedené zákonem č. 132/2011 

Sb. včetně všech zde uvedených lhůt.  

Dle úpravy nového občanského zákoníku je pak ale dána nová úprava pro případ smrti 

původního nájemce služebního bytu, neboť takto nájem definitivně končí. Není možný 

přechod nájmu bytu u těchto typů bytů, což dle předchozí úpravy vyloučeno nebylo. Pokud 

pak jde o osoby spolužijící s původním nájemcem, ty dle nové úpravy mají právo v bytě 

bydlet. Jedná se však jen o toto omezené právo bydlení závislé zcela na vůli pronajímatele, 

neboť pokud je taková osoba vyzvána pronajímatelem k vyklizení, je povinna byt vyklidit do 

tří měsíců od obdržení takové pronajímatelovy výzvy. Samozřejmě se zde neuplatní právo na 

jakoukoli bytovou náhradu, kterou nový občanský zákoník nezná. 

Mimo tato výslovně uvedená zákonná omezení nájemců služebních bytů je pak možno 

dále omezit práva nájemce smluvně s odkazem na ustanovení § 2297. Tuto možnost smluvní 

strany smlouvy o nájmu bytu za účinnosti z. č. 40/1964 Sb. neměly, neboť takové oprávnění 

zákon neobsahoval a celá úprava nájemní smlouvy k bytu byla kogentní a pro smluvní strany 

zcela závazná.  

Druhou kategorií bytů se zvláštním režimem jsou dle úpravy nového občanského 

zákoníku byty zvláštního určení, jejichž speciální úprava je obsažena v ustanoveních § 2297 – 

2299 tohoto zákona. Pokud jde o definici bytů této kategorie, jedná se o byty určené pro 

ubytování osob se zdravotním postižením nebo byty v domech se zařízením určeným pro tyto 

osoby nebo byty v domech s pečovatelskou službou. Definice obsahově víceméně odpovídá 

předchozí právní úpravě i když mám za to, že nový občanský zákoník tuto kategorii rozšiřuje, 

když dle úpravy z.č. 40/1964 Sb. musely být byty zvláštního určení upraveny pro bydlení 

zdravotně postižených osob, kdežto od 1.1.2014 postačí určení pro jejich bydlení, rovněž 

předchozí právní úprava neznala byty zvláštního určení rovněž jako byty v domech se 

zařízením určeným pro osoby s zdravotním postižením. Nicméně zásadně jsou byty 

zvláštního určení stále byty pro osoby se zdravotním postižením, jež definuje zákon. 
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Nový občanský zákoník pak pro byty zvláštního určení stanoví výjimky z obecné právní 

úpravy pro vznik a zánik nájemního vztahu. Přitom předchozí občanský zákoník omezení pro 

vznik nájmu bytu zvláštního určení nestanovil, dle úpravy z. č. 89/2012 Sb. však vstupuje do 

smluvního vztahu pronajímatele a nájemce nová osoba, a to zřizovatel bytu či domu 

zvláštního určení. Platí totiž, že smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení může pronajímatel 

uzavřít jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, 

nebo jeho právního nástupce. To znamená, dle dikce zákona pro platnost smlouvy musí být 

dáno kladné doporučení zřizovatele, a to v písemné podobě. Bez takového doporučení by 

smlouva nebyla uzavřena platně.  

Pokud jde o zánik smlouvy k bytu zvláštního určení, nový občanský zákoník obdobně 

opět stanoví podmínku spočívající v projevu vůle ze strany osoby zřizovatele, neboť nájem 

takového bytu může pronajímatel vypovědět pouze s předchozím souhlasem toho, kdo byt 

svým nákladem zřídil, popřípadě jeho právního nástupce. Tuto podmínku pak z. č. 40/1964 

Sb. obsahoval také, a to do účinnosti novely provedené zákonem č. 132/2011 Sb., která 

omezení vypustila bez náhrady. Nicméně předchozí občanský zákoník zase umožňoval 

výpověď nájmu bytu zvláštního určení bez přivolení soudu pod písmenem ad e) ustanovení § 

711 odst. 2, kdy dle textu tohoto ustanovení bylo výpovědním důvodem, šlo-li o byt 

zvláštního určení a nájemce nebyl zdravotně postižená osoba, což neplatilo, pokud nájemce 

dovršil 70 let věku. Nový občanský zákoník, jak je rozebráno shora neumožňuje takový typ 

výpovědi jako výslovně uvedený přivolovací důvod, nicméně by taková skutečnost byla dle 

mého názoru důvodem pro výpověď nájmu dle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. d/ nového 

občanského zákoníku, neboť by šlo o jiný obdobně závažný důvod pro výpověď nájmu bytu. 

Dle předchozí právní úpravy pak po smrti původního nájemce bytu zvláštního určení 

manžel, bývalý manžel nebo osoby uvedené jako oprávněné k přechodu nájmu bytu nebyli 

povinny se z bytu vystěhovat, dokud jim není zajištěna přiměřená bytová náhrada a to až po 

dobu dvou let. Dle úpravy z.č. 89/2012 Sb. však zemře-li nájemce, nájem bytu zvláštního 

určení skončí a pronajímatel vyzve osoby, které bydlely v bytě společně s nájemcem 

k vyklizení bytu nejpozději do tří měsíců od obdržení výzvy k vyklizení. Nejsou-li v bytě 

takové osoby, pronajímatel vyzve obdobně nájemcovy dědice. Výslovně je stanoveno, že se 

neuplatní ustanovení umožňující přechod nájmu. Přitom ani dle předchozí úpravy se 

neuplatnily pro případ bytů zvláštního určení ustanovení o přechodu nájmu a nemohlo tedy u 

těchto bytů dojít k přechodu nájmu na jakoukoli osobu v bytě žijící s původním nájemcem. 

Ochrana osob spolužijících na úkor pronajímatele však byla stanovena dle z. č. 40/1964 Sb. 
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rozhodně vyšší, neboť měly právo byt zvláštního určení po smrti původního nájemce užívat 

až dva roky, nebo jim musela být zajištěna přiměřená bytová náhrada. Kdežto dle z. č. 

89/2012 Sb. právo osob spolužijících končí smrtí původního nájemce a uplynutím pouhé 

tříměsíční lhůty od výzvy pronajímatele k opuštění bytu. Je ovšem jasné, že byty zvláštního 

určení mají být ze své podstaty užívány osobami se zdravotním handicapem a je dán zájem 

společnosti na ochraně tohoto vztahu, považuji tedy za velmi vhodné, že se omezují práva 

osob spolužijících, jež by takový byt blokovaly pro užívání jiného zdravotně postiženého 

člověka. Dle předchozí úpravy byl u bytů zvláštního určení dále vyloučen vznik společného 

nájmu manželů, když ze shora popsané úpravy nájmu manželů tyto byty ale dle nového 

občanského zákoníku vyjmuty ale nejsou. Mám tedy za to, že pak dle ustanovení § 745 

nového občanského zákoníku vznikne uzavřením manželství případně uzavřením smlouvy 

jedním z manželů za trvání manželství společný nájem bytu i k bytu zvláštního určení. 

Samozřejmě, že tato skutečnost je v rozporu s principem nechránit práva k bytům zvláštního 

určení pro osoby spolužijící bez zdravotního postižení, když právo k bytu zde vzniká nejen 

v rozporu s vůlí pronajímatele, ale také zřizovatele bytu, který jinak uděluje s nájemcem 

souhlas. Je pak možné, že se v tomto směru dočkáme novelizace nového občanského 

zákoníku.  

4.4.4 Výměna bytů 

Nový občanský zákoník pak na rozdíl od úpravy jemu předcházející a nyní platné 

vypustil veškerou úpravu výměn bytů. Dle zákona č. 40/1964 Sb., jakož i dle jemu 

předcházejících úprav bytového práva byla vždy možná výměna bytů formou smlouvy 

nájemníků. Časově předcházející právní úpravy se dle svého charakteru lišily jen v tom, 

nakolik se na dohodě účastnil pronajímatel. Za dob komunistického režimu byla účast 

pronajímatele nahrazena účastí obvodního národního výboru, což bylo s nástupem 

demokracie u nás změněno na souhlas pronajímatele s dohodou o výměně bytů. Nový 

občanský zákoník pak ovšem tuto část bytového práva nepřevzal a tak po jeho účinnosti 

dohody o výměně bytu již nebudou možné tak, jak je celá léta známe. Jde o významné 

posílení postavení pronajímatele, neboť na vůli vlastníků bytů je ponecháno uzavírání 

smlouvy o nájmu bytu a to zejména v části volby osoby nájemce. Pokud by tedy mělo dojít 

k výměně bytů po účinnosti nového občanského zákoníku, muselo by jít o smlouvy uzavřené 

mezi nájemci a pronajímateli obou bytů současně, kdy by byl ukončen nájem jednoho bytu a 

současně uzavřena smlouva o nájmu jiného bytu v kombinaci se současným uzavřením 

takových smluv s další osobou nájemce tak, aby se fakticky pokrylo vzájemné přestěhování 
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nájemců. Fakticky by tak stále mohlo jít o výměnu bytů, právně však musí být uzavřeny 

klasické smlouvy o ukončení a vzniku nájmu bytu se všemi stanovenými zákonnými 

náležitostmi. 

4.4.5 Povinnosti při zániku nájmu dle úpravy nového občanského zákoníku 

Nový občanský zákoník pak popisuje povinnosti nájemce při vyklizení bytu, kdy dle 

textu zákona § 2292 nájemce odevzdá byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je 

odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho 

užívání. Opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností 

považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned. Prvá věta by při výkladu tohoto 

ustanovení problémy činit neměla, kdy zákon definuje povinnost vyklidit byt tak jednoduše, 

že víc to již být jednodušší nemůže. Postačí tak pouhé předání klíčů pronajímateli a povinnost 

je splněná. Vzhledem k vypuštění povinností zajistit bytovou náhradu pak nastupuje 

povinnost vyklidit byt okamžikem skončení nájemního vztahu a neexistuje žádné období 

s právem bydlení do zajištění bytové náhrady. Pokud však jde o druhou větu tohoto 

ustanovení, lze z něj vyvodit, že nájemce může ukončit nájem bytu prostým vyklizením bytu, 

pokud vyklizení nebudí dojem, že se nájemce do bytu vrátí. Takto však bez řádné výpovědi 

nájemce ukončit vztah nemůže, když pro výpověď je zásadně stanovena písemná forma. 

Vztah takto může být ukončen pouze za situace, kdy k vůli nájemce vztah ukončit přistoupí i 

vůle pronajímatele, neboť k uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, jak již bylo v práci výše 

konstatováno, není třeba nově její písemné formy.  

Pokud pak jde o vyklizení, nový občanský zákoník obsahuje, což současně platící zákon 

nikdy neobsahoval, výslovně upravený postup pro případ, že nebudou odvezeny všechny věci 

nájemce z bytu při jeho vyklizení. To znamená, zde se dokonce předpokládá možnost úplného 

nevyklizení bytu přímo v zákoně. Úplné nevyklizení bytu pak neznamená, že nedošlo 

k odevzdání bytu nájemcem, jen se uplatní zákonem stanovený postup pro pronajímatele 

ohledně věcí v bytě ponechaných. Zákon zde stanoví, že je-li v bytě věc, o které lze mít za to, 

že patří nájemci nebo členu jeho domácnosti, postará se pronajímatel o věc ve prospěch 

nájemce a na jeho účet. Nepřevezme-li nájemce tuto věc bez zbytečné ho odkladu, vzniká 

pronajímateli právo věc po předchozím upozornění nájemce na jeho účet vhodným způsobem 

prodat poté, co poskytne dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To znamená všechny 

náklady na skladování, případně udržování věci jdou na účet nájemce, kdy pronajímatel je 

povinen na věc nájemce upozornit. Pro upozornění není stanovena písemná forma, nicméně 

samozřejmě usnadní případnou pozdější důkazní situaci. V upozornění totiž je stanovena 
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lhůta k převzetí věci, pokud není využita, pronajímatel je oprávněn věc prodat. Výtěžek náleží 

nájemci po odečtení nákladů, jež situací vznikly pronajímateli. Je zde pak stanovena výjimka 

z tohoto postupu přímo v zákoně, kdy se tato pravidla nepoužijí pro věc, kterou nájemce nebo 

člen jeho domácnosti zjevně opustili. S opuštěnou věcí pak pronajímatel může zjevně naložit 

dle libosti.  

Nový občanský zákoník pak dále popisuje povinnosti nájemce při vyklizení bytu tak, že 

uvádí, že nájemce odevzdá byt ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při 

běžném užívání a odstraní v bytě změny, které provedl se souhlasem pronajímatele, pokud si 

strany ujednaly, že při skončení nájmu nájemce uvede byt do původního stavu.  Pokud jde o 

změny, které nájemce provedl bez souhlasu pronajímatele, odstraní je mimo těch, které si 

pronajímatel v bytě rozhodne sám ponechat. Nový občanský zákoník pro tuto situaci na rozdíl 

od právní úpravy jemu předcházející obsahuje i pravidla pro vypořádání úprav bytu mezi 

smluvními stranami nájemního vztahu, když dříve byla tato pravidla jen dovozována 

judikaturou. Pronajímatel tak může žádat náhradu ve výši snížení hodnoty bytu, které bylo 

způsobeno změnami provedenými nájemcem bez souhlasu pronajímatele. Nájemce však u 

změn provedených bez souhlasu pronajímatele nemůže žádat žádné vyrovnání, i kdyby se 

změnami hodnota bytu zvýšila. Dříve se pak judikatorně dovozovalo právo na vyrovnání i pro 

tyto případy, jen výše byla nižší než u změn odsouhlasených pronajímatelem. Pokud totiž 

nebyl udělen souhlas pronajímatele, měl při skončení nájemního vztahu nájemce právo na 

úhradu toho, oč jeho opravami se zvýšila tržní cena bytu na základě principů vypořádání 

bezdůvodného obohacení, kdežto pokud byl souhlas udělen, měl právo na úhradu nákladů, jež 

do bytu vložil. Nájemce tak měl za předchozí právní úpravy právo vždy na určité vypořádání 

jím provedených změn pronajatého bytu, kdežto dle nového občanského zákoníku má toto 

právo jen za souhlasu pronajímatele s provedením takových změn na předmětu nájmu. Nové 

uspořádání považuji za logickou ochranu vlastnictví pronajímatele, kdy skutečně není na 

nájemci, aby pronajatou věc měnil byť by to bylo třeba k lepšímu. Shodný princip pak stanoví 

§ 2294 nového občanského zákoníku pro vypořádání zařízení a předmětů upevněných na 

zdech, podlaze či stropu pronajatého bytu, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení 

hodnoty nebo bez poškození bytu nebo domu. Přitom je také nově výslovně stanoveno, že 

vlastnictví těchto věcí přechází upevněním nebo vložením do vlastnictví vlastníka nemovité 

věci, tedy zde bytu. Vyrovnání pak má právo opět nájemce žádat, jen pokud takovou věc do 

bytu vložil se souhlasem pronajímatele. Za předchozí právní úpravy se vypořádaly takové 

věci shodně, jako je shora uvedeno o nákladech na stavební úpravy pronajatého bytu. Opět 
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výslovná úprava v zákoně opět nebyla uvedena. Shodně za současné i nové právní úpravy 

jsou vyrovnání shodné dnem skončení nájemního vztahu.  

Nový občanský zákoník pak obsahuje ustanovení § 2295, dle něhož pronajímatel má 

právo vůči nájemci na platbu nájemného vždy až do odevzdání bytu, a to i po skončení 

nájemního vztahu. Toto ustanovení lze považovat za obdobu § 712a z.č. 40/1964 Sb. jež 

platilo po skončení nájmu za minulé právní úpravy, i když dikce zde byla vázána k zajištění 

předepsané bytové náhrady, kdežto v novém občanském zákoníku, který poskytování 

bytových náhrad vypustil, je právo na nájemné tedy stanoveno jen do odevzdání bytu. 

Ustanovení § 712a pak pro právní vztah bývalého pronajímatele a nájemce vztahovalo více 

práv a povinností ze vztahu nájmu, kdežto § 2295 se omezuje pouze na právo na nájemné i 

když to lze samozřejmě fakticky považovat za nejpodstatnější. Rozhodně bývá nejčastěji 

předmětem soudních sporů mezi bývalým pronajímatelem a nájemcem, a pokud by zákon 

neuspořádal poměry tímto způsobem, náleželo by pouze bezdůvodné obohacení, jež je ovšem 

ve výši obvyklého nájmu, což by mohlo znamenat i znalecké zkoumání takové částky 

obvyklého nájmu pro předmětný byt. Právo na dříve dohodnuté nájemné je tak logičtějším a 

jednodušším řešením.  
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5 Závěr 

 

Ve své práci jsem se pokusila o shrnutí jednotlivých časově po sobě následujících 

právních úprav vzniku a zániku nájemní smlouvy bytu v ČR. Nyní u nás pak nastává zvláštní 

situace, kdy je známa dokonce i podoba právní úpravy nájmu bytu budoucí, neboť již byl 

přijat zákon č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, jehož účinnost nastane 1. 1. 2014. Je tedy 

jaksi navíc nyní uvažovat jaká bude, eventuelně by měla být další právní úprava tohoto 

právního vztahu, neboť my ji známe. Zákon již byl u nás přijat a čekáme pouze, až nastane 

okamžik jeho účinnosti. Praxe pak ukáže nakolik nová právní úprava, jež se tolik liší od té 

předchozí, zjednoduší a zpřehlední i právní vztahy nájmu bytu a zda skutečně dosáhne svého 

proklamovaného cíle ochrany autonomie vůle smluvních stran jako kategorie prvořadého 

zájmu.  

Dle obsahu práce je přitom zřejmé, že v úpravě nájmu bytu nebyl nový občanský 

zákoník č. 89/2012 Sb. jen další změnou pokračující v charakteru poslední novely 

předchozího občanského zákoníku číslo 132/2011 Sb. a to zejména pokud jde o vznik nájmu 

bytu. Nový občanský zákoník totiž na rozdíl od předchozích změn občanského zákoníku č. 

40/1964 Sb., které zeslabovaly ochranu nájemníka a postupně s uvolňováním trhu s byty také 

narovnávaly postavení smluvních stran nájmu bytu. Nový občanský zákoník zejména chrání 

zcela nově nájemníka, pokud jde o vznik smlouvy, kdy je prolomením předchozích úprav, že 

ve prospěch nájemníka může nájem bytu opět vzniknout i v nepísemné formě smlouvy. Pokud 

jde o možnost pronajmout jako byt i prostor takto nekolaudovaný jde o změnu v podstatě 

všech předchozích právních úprav. Postavení pronajímatele je sice posíleno možností 

vypovědět nájem i bez výpovědní lhůty, což ovšem v praxi není tak výraznou změnou, že by 

se tím vyrovnala zesílená ochrana nájemníka při vzniku nájmu již zmíněná. Na druhou stranu 

vypuštění povinností zajistit bytovou náhradu by v tomto srovnání skutečně znamenalo takové 

posílení postavení pronajímatele. Mám za to, že ovšem v tomto ohledu je třeba vyčkat také 

příslušné procesní normy, jež bude jistě změněnou hmotněprávní úpravu následovat a nové 

úpravy exekuce vyklizením bytu, abychom měli znalost komplexní úpravy uvolnění bytu po 

skončení nájmu k úplnému obrazu úpravy bez bytových náhrad. 

Nový občanský zákoník přitom představuje opravdu zásadní změnu celého soukromého 

práva se změnou terminologie a často i podstaty úpravy některých vztahů. Rozhodně bude 
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překonána největší změna našeho právního řádu po nástupu demokratické společnosti od roku 

1989 provedené zákonem č. 509/1991 Sb.. Výklad některých ustanovení a judikatura se bude 

stabilizovat po dalších několik let a proto by nyní bylo bláhové uvažovat o jakékoli další či 

jiné právní úpravě de lege ferenda, ale je třeba všechny síly věnovat aplikaci nového 

občanského zákoníku tak, aby co nejdříve byla dána právní jistota každému člověku. 

Soukromé právo se totiž dotýká každého občana naší republiky a zasahuje do jeho života, je 

nyní tedy nejzásadnějším úkolem všech právníků České republiky poskytnout výklad a 

stabilizaci nové právní normě tak, abychom všichni jistě věděli jaká práva a povinnosti budou 

přesně svázána s našimi právními úkony a jak dosáhnout jimi sledovaného cíle. Nejinak tomu 

bude i v oblasti bytového práva.  
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ABSTRAKT 

Moje práce obsahuje popis změn v právní úpravě vzniku a zániku nájmu bytu v průběhu 

vývoje našeho právního řádu od vzniku Československé republiky v roce 1918. Pro prvé 

období platila sice úprava rakouského občanského zákoníku č. 964/1811 sb. z.s. všeobecného 

zákoníku občanského, ale pro právní vztahy nájmu bytu byla přijata několika zákony na 

ochranu nájemníků, jež v práci uvádím, speciální úprava jako první úprava nájmu bytu u nás. 

Nájem bytu vznikal smlouvou bez předepsané písemné podoby. Nájem bytu uzavřený na 

dobu určitou se obnovoval dle stanovených pravidel. Pro zánik bytu byly postupně přijímány 

omezení pro ukončení nájmu výpovědí či odstoupením ze strany pronajímatele. Zákony na 

ochranu nájemníků obsahovaly demonstrativní výčet výpovědních důvodů pro pronajímatele, 

který se měnil vždy přijetím dalšího zákona. Od roku 1920 pak pronajímatel musel pro svou 

výpověď získat přivolení soudu.  Od roku 1922 pak nájem bytu může přejít při splnění 

stanovených podmínek na jiného nájemníka. Od stejného roku je pak pro některé výpovědní 

důvody stanovena nutnost zajistit náhradní byt. 

Pro následující období platila úprava dalšího občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. 

středního občanského zákoníku, když úprava nájmu bytu je ovšem stále obsažena ve 

speciálních zákonech, zde zákonech o hospodaření s byty č.  138/1948 Sb. a 67/1956 Sb.. Pro 

vznik nájmu bytu je sice stále stanovena smlouva bez nutnosti písemné podoby, ale dle 

speciální úpravy jsou nájmy bytů nyní podřízeny přidělovacímu řízení místních národních 

výborů, které rozhodují o přidělení bytů lidem dle sestavených pořadníků. Pokud jde o 

smlouvy na dobu určitou, byly pro nájmy bytů prostě zákonem změněny na dobu neurčitou. 

Ohledně zániku nájmu bytů jsou pak stále pro pronajímatele stanovena omezení v podobě 

stanovených důvodů pro výpověď, které jsou ve své dikci ovšem již poplatný novému 

společenskému režimu. Je pak jako eventualita možnosti pronajímatele od smlouvy odstoupit 

stanovena možnost žádat výpověď bez výpovědní lhůty. Výpověď pronajímatele podléhá 

stále soudnímu řízení. Jsou přijata pravidla pro poskytování bytových náhrad v podobě 

náhradního bytu a ubytování. Ukončit nájem ovšem mohou také místní národní výbory 

z mnoha důvodů svými příkazy k vyklizení. Při smrti nájemníka či jeho opuštění domácnosti 

přechází nájem na nástupce při splnění podmínek. Je přijata speciální úprav vzniku a zániku 

nájmu družstevních bytů. 

Další období je pak ovládáno úpravou občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., který již 

obsahuje speciální úpravu nájmu bytu přímo ve svých vlastních ustanoveních. Tato úprava je 
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již pouze doplňována zákonem o hospodaření s byty č. 41/1964 Sb.. Je ovšem opuštěna 

původní terminologie a namísto nájmu bytu se uvádí právo užívat byt. Byty pak jejich 

uživatelům poskytují socialistické organizace. Pokud jde o vznik vztahu je založen 

rozhodnutím místního národního výboru o přidělení bytu, na základě kterého vzniká nárok na 

uzavření dohody o odevzdání a převzetí bytu. V úpravě zániku vztahu se pokračuje dle 

charakteru dřívější úpravy se změnou povolovacích důvodů. Nově ovšem může vztah být 

ukončen také rozhodnutím místního národního výboru ze stanovených důvodů. Je přijata 

rozsáhlá zvláštní úprava práva společného užívání bytu manžely. 

Změnu po pádu komunistického režimu u nás přinesly zákony měnící již uvedený 

občanský zákoník č. 40/1964 Sb., z nichž nejrozsáhlejší byl zákon č. 509/1991 Sb. Pro nájem 

bytu přinesl návrat k původní terminologii nájmu bytu. Byly vypuštěny zásahy místních 

národních výborů do vzniku a zániku nájemních vztahů. Později přijaté zákony zejména č. 

267/1994 , 107/2006 a 132/2011 Sb. pak znamenaly další podstatné změny. Zakotvení 

nutnosti písemné formy smlouvy o vzniku nájmu bytu obsahoval zákon č. 267/1994 Sb. 

Zákon č. 107/2006 Sb. pak otočil role pronajímatele a nájemce v řízení o výpověď z nájmu 

bytu, kdy nikoli pronajímatel musí získat povolení soudu, ale je na nájemci, aby se návrhem 

k soudu podané výpovědi bránil. Zákony č. 267/1994, 107/2006 a 132/2011 Sb. pak přinesly 

postupné zpřísnění podmínek pro přechod nájmu bytu a jeho omezení délkou trvání nového 

nájmu na dva roky.  

Další úpravou, jejíž účinnost teprve nastane dnem 1. 1. 2014, pak je nový občanský 

zákoník č. 89/2012 Sb., který uvádí mnohé změny také pro oblast nájmu bytu. Pokud jde o 

vznik nájmu, je nově chráněn nájemce, když se proti němu nelze dovolat neplatnosti nájemní 

smlouvy pro nedostatek písemné formy. Rovněž je zcela nově definován předmět nájmu, tedy 

byt, kdy se opouští závislost na příslušné kolaudaci. Pokud jde o zánik nájmu, zavádí se nová 

možnost pronajímatele vypovědět za stanovených podmínek nájem bez výpovědní lhůty. 

Úprava společného nájmu bytu manžely je od úpravy nájmu bytu oddělena a zařazena do části 

práva rodinného, rovněž i úprava má jiný charakter. Vypouští se úprava bytových náhrad. 

Úprava družstevních bytu je zařazena v novém zákoně o obchodních korporacích č.  90/2012 

Sb..  
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ABSTRACT 

My thesis includes a description of changes in legislation, creation and termination of 

tenancy during the development of our legal system since the establishment of the 

Czechoslovak Republic in 1918. For the first period applied while editing the Austrian Civil 

Code No. 964/1811, but the relationship of tenancy was adopted several laws to protect 

tenants, which in my thesis, special treatment as the first treatment tenancy with us. Tenancy 

agreement created without the required written form. Tenancy for a fixed period is redefined 

according to established rules. The disappearance of the apartment were gradually accepted 

limit for termination of the lease termination or withdrawal from the landlord. Laws 

protecting tenants include a non-exhaustive list of reasons for dismissal to the landlord, which 

is always changing up the next act. Since 1920, the landlord had to get his testimony consent 

of the court. Since 1922 then rent an apartment can go when certain conditions are met to 

another tenant. From the same year, then, for some reasons for dismissal set out the need to 

secure a replacement dwelling. 

For the period to apply further modification of the Civil Code No. 141/1950, when 

renting a flat finish, however, is still contained in special laws are laws on the management of 

flats No. 138/1948 Coll. and 67/1956 Coll .. The emergence of tenancy, although still fixed 

contract without a written form, but under special arrangements are renting apartments now 

subject to the allocation management of local national committees that decide on the 

allocation of housing waiting lists compiled by people. As regards fixed-term contracts were 

for rent apartments just changed the law for an indefinite period. Regarding the termination of 

the lease of apartments are still for the landlord then the reason for having provided reasons 

for dismissal which are in their diction, however, already indebted to the new social regime. It 

is then a possibility possibility of the landlord to cancel the contract provides for the 

possibility to request termination without notice. Termination landlord still subject to legal 

proceedings. They are adopted for the provision of housing allowances in the form of a 

replacement dwelling and accommodation. Terminate the lease but may also local national 

committees of the many reasons for their eviction orders. When the death of a tenant or 

leaving the house passes to hire a successor, subject to conditions. It received a special 

modification of a lease termination cooperative apartments. 

Another period is then controlled by adjusting the Civil Code No. 40/1964, which already 

contains a special treatment tenancy within their own provisions. This adjustment is no longer 
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only supplemented the law on the management of flats No. 41/1964. It is, however, 

abandoned the original terminology and instead of renting a flat is given the right to use the 

apartment. Flats then provide users with their socialist organization. As regards the creation of 

a relationship is established by means of the local People's Committee for allocation of a flat 

under which entitlement to the conclusion of the submission and acceptance of the apartment. 

The adjustment is dissolved is progressing according to the character of the earlier adaptations 

to the change authorization reasons. Newly however, the relationship may be terminated by 

the decision of the local People's Committee of the specified reasons. It received extensive 

special treatment of common law use of the dwelling spouses. 

Change after the fall of the communist regime in the country brought about changing 

laws cited Civil Code No. 40/1964 Coll., Of which the largest was Act No. 509/1991 Coll. 

For rent apartment brought back to the original terminology of tenancy. Interventions were 

launched local national committees in the creation and destruction tenancies. Later adopted 

laws especially No. 267/1994, 107/2006 and 132/2011 Coll. brought a further substantial 

changes. Basing the need for a written agreement of tenancy contained in the Act No. 

267/1994 Coll. Act No. 107/2006 Coll. then turned the role of landlord and tenant in the 

management of the testimony of the tenancy, the landlord must not obtain permission of the 

court, but it is the tenant that the draft submitted to the court testimony defended. Act No. 

267/1994, 107/2006 and 132/2011 Coll. then a gradual tightening of conditions for transition 

of tenancy and limited duration of the new lease for two years. 

Another treatment, the efficacy of which only occurs on 1 First 2014 then the new Civil 

Code No. 89/2012 Coll., Which features many changes also in the area of the tenancy. As 

regards the creation of the lease, the new tenant is protected when it is not open call invalidity 

of the lease for lack of written form. It is also completely redefined the subject of the lease, 

that is flat when the leaves depending on the final approval. With regard to the expiration of 

the rent, introduces a new option for the landlord to terminate the lease specified conditions 

without notice. Editing joint tenancy husband is from the regulation of tenancy separated and 

placed in the family law, as well as modification of a different nature. Deleted finish housing 

allowances. Editing cooperative apartment is included in the new Act on Corporations No. 

90/2012 Coll .. 
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