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Úvod 
Za téma své diplomové práce jsem si zvolil problematiku nájmu bytu. Nájemní 

bydlení, které je jedním z nejužívanějších způsobů bydlení, je zvláště zajímavým institutem. 

Vzhledem k tomu, že v nájemních bytech bydlí přes dva miliony obyvatel ČR, je nutno 

tomuto institutu věnovat velkou pozornost. Zejména proto, že ovlivňuje tak velkou část 

populace České republiky. 

Ke zvolení této problematiky mne vedlo několik důvodů. Za prvé mě téma nájemního 

bydlení, potažmo bytového práva jako celku, velice zaujalo. Obzvláště pak jeho praktická 

využitelnost. Právní spory týkající se bydlení jsou velmi časté a v mnoha případech také 

velice zajímavé. Právními nedostatky smluv počínaje a konflikty mezi pronajímateli a 

nájemci konče.  

 Dalším důvodem pro výběr tohoto tématu je pro mne jeho širokost. Ať už se jedná o 

jeho čistou šíři v občanském zákoníku, kde je oblasti nájemního bydlení věnováno téměř 

sedmdesát paragrafů, nebo o to, že nelze sledovat pouze právní aspekt této problematiky. Je 

nutno vidět i aspekty sociální, ekonomické a politické. Právo na bydlení, které je zaručeno 

řadou mezinárodních smluv (například Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech), je pokládáno za jeden z pilířů dobrého rozvoje lidské společnosti. Listina 

základních práv a svobod České republiky sice právo na bydlení přímo ve výčtu práv neuvádí, 

ale jak bylo judikováno Ústavním soudem (v nálezu Pl.ÚS 3/2000 ze dne 21. 6. 2000), tato 

absence nijak neomezuje užití mezinárodních smluv, ke kterým Česká republika přistoupila,  

ve kterých je toto právo zakotveno.  

 Politický aspekt tohoto tématu se pak nejvíce projevuje v bytové politice státu. 

Bytovou politikou se pak stát pokouší dosáhnout příznivého právního a finančního prostředí 

pro účastníky trhu s byty. Za její cíle se označuje zejména: fungování trhu s byty, zvyšování 

finanční dostupnosti bydlení, zvyšování nabídky bydlení a další.  

 Cílem této práce je přiblížení problematiky nájmu bytu, která prošla účinností zákona 

č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen o. z), podstatnou změnou. Ve své práci se zaměřím 

na výše zmíněnou problematiku jako celek. Práce sama je rozdělena do sedmi kapitol. 

Kapitola první upravuje historický exkurs, ve kterém se pokusím přiblížit vývoj právní úpravy 

nájemního bydlení v historickém kontextu, od dob římské říše, před středověk, úpravu 

právních kodifikací 18. a 19 století, až po úpravu současnou. Druhá kapitola vymezuje 

pojmosloví související s touto právní problematikou. Pojmosloví totiž tvoří základ, bez 
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kterého se nelze s problematikou nájmu bytu vypořádat. Ve třetí kapitole je pojednáváno o 

způsobech, jakými nájem bytu vzniká. V následující čtvrté části této práce jsou pak vymezena 

práva a povinnosti subjektů, kterými jsou v nájemním vztahu pronajímatel a nájemce. 

Kapitola pátá je pak věnována nájemnému a dalším platbám s nájmem bytu souvisejícími. 

Šestá kapitola shrnuje způsoby skončení nájmu jak v úpravě starého občanského zákoníku 

z roku 1964 (dále jen obč.zák.), tak úpravě obsažené v o.z. Závěrečná sedmá kapitola je 

věnována úpravě podnájmu, jako vztahu závislého na nájmu. 
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1. Historický vývoj nájmu bytu 

 

1.1 Nájem bytu v období římské říše 

 Úvodem diplomové práce samotné je vhodné uvést historický exkurs této 

problematiky. Potřeba upravit bydlení po právní stránce se objevovala již v dobách dávných 

civilizací, ale pro účely této práce bude vhodnější začít od dob říše římské. O právní úpravě 

bydlení římské říše je nutno se zmínit i z důvodu, že právě ona položila základy, ze kterých 

čerpá i naše současná právní úprava. V římském právu se vyskytovalo několik institutů 

upravujících možnosti bydlení. Jedná se o samostatné právo vlastnické, habitatio a 

v neposlední řadě locatio conductio rei, což je úprava nájmu. Nejjistějším způsobem bydlení 

bylo samozřejmě vlastnické právo, které bylo dovedeno po právní stránce k dokonalosti a 

bylo z výše uvedené trojice nejčetnější. Vlastníci domů velmi často své domy a byty 

pronajímali chudším spoluobčanům. Úprava nájemní smlouvy tak byla z tohoto důvodu velice 

propracovaná. Smlouva stanovila, že lokátor (pronajímatel) postoupil konduktorovi (nájemce) 

do detence nějakou individuálně určenou věc, aby ji užíval (nájem) anebo užíval a požíval 

(pacht) po určitou dobu za sjednanou úplatu. Právní úprava smlouvy upravovala povinností 

jak nájemce, tak pronajímatele, okolnosti, kdy dojde ke skončení smlouvy a umožňovala i 

podání dvou žalob.1 Třetí způsob bydlení v římském právu habitatio bylo osobní služebností 

obývání bytu nebo domu. 

1.2 Vývoj nájmu bytu ve středověku 

 Zánikem západořímské říše došlo k úpadku práva, zvláště pak v soukromoprávní 

oblasti. Na straně jedné zde stále byla východní část bývalého impéria, zvaná někdy také 

Byzantská říše, kde došlo k zachování římského práva. Ovšem právo zde ve velké míře 

stagnovalo a nikam dále se již nevyvíjelo. Na straně druhé máme barbarské kmeny, které 

někdy římskou úpravu převzaly, někdy si ji upravily a jindy ji zcela ignorovaly. 

V následujícím období středověku je nutno vyzdvihnout práci glosátorů, respektive 

postglosátorů, kteří se snažili kvalitní právní úpravu udržet či navrátit. Způsoby bydlení v té 

době odpovídaly rozložení společnosti. Klíčovou oblastí zde opět bylo silné postavení 

vlastníků, mezi něž patřila převážně šlechta či bohatí měšťané. Šlechta pak poskytovala 

některé své prostory pro ubytování nevolníků. O nájemní smlouvě, či o institutu, který je jí 

podobný, tak můžeme hovořit jen v případě měst. Města a to převážně ta, kterým byla svěřena 

                                                           
1
 Actio locati (locator proti conductorovi), actio conducti (conductor proti locatorovi). 
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privilegia, umožňovala v jisté míře nájem bytů a domů. Právě zde byla totiž z důvodu 

rostoucího obchodu potřeba vytvořit jistou formu přechodného bydlení, která by obchod 

podpořila. Jednalo se tak o poskytování ubytování převážně pro občasné pracovníky. Nelze si 

zde ovšem představit nájemní smlouvu ve smyslu římského práva, jednalo se spíše o 

jednoduchý kontrakt mezi stranami, který byl omezen buď účelově, nebo časově.  

1.3 Období od roku 1811 do roku 1918 

 Idea římského práva se následně znovu objevila v době kodifikací evropských 

právních řádů. Na území českého státu se nejvýrazněji objevila s příchodem kodifikace 

rakouského práva, konkrétně pak zákonem č. 946/1811 Sb.z.s., Všeobecný zákoník občanský 

(Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der 

Österreichischen Monarchie, dále jen ABGB). Tento zákoník, který byl již roku 1797 na 

zkoušku zaveden v Haličské oblasti2, byl velice rozsáhlou a kvalitní právní kodifikací, která 

v sobě obsahovala principy práva římského a hlavně práva přirozeného. Smlouva o nájmu 

bytu byla upravena v hlavě dvacáté páté nazvané O smlouvách pachtovních (nájemních), 

dědičného pachtu a dědičného úroku, konkrétně pak v § 1090 a následujících. Řídila se tak 

obecnými ustanoveními pro nájemní a pachtovní smlouvu. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy 

smluv byl v zákoně stanoven takto: „Lze-li 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.“3  Následující paragrafy zákona pak upravovaly způsoby 

uzavření nájemní smlouvy a vzájemná práva a povinnosti stran. Pro příklad, pronajímatel 

musel věc odevzdat, udržovat pronajatou věc v upotřebitelném stavu a nerušit nájemce 

v užívání. ABGB dále podrobně upravovalo nájemné, které označovalo jako činži, a 

stanovovalo i případy jejího prominutí. Od §1112 do § 1121 byla zařazena úprava zániku 

nájmu. Mezi uvedené důvody patří zánik věci, uplynutí času, výpověd nebo zcizení věci. 

V řadě těchto důvodů je vidět slabé postavení nájemníka bytu, které vyplývá z toho, že nájem 

bytu nemá v tomto kodexu speciální úpravu.  

 Za první světové války došlo z důvodu válečných potřeb ke zvýšení průmyslové 

produkce v okolí některých měst. Se zvýšenou produkcí byla spojena vyšší poptávka po 

pracovnících, kteří se následně stěhovali do okolí průmyslových center. Toto sestěhování 

vyvolávalo zvýšenou poptávku po bytech, kterých ovšem nebylo v oblastech dostatek. 

Výsledkem toho byl rychlý nárůst nájmů, který bylo třeba nějakým způsobem řešit. Tímto 

                                                           
2
 Haličská oblast v té době byla centrem obchodu a předpokládalo se dostatečné prozkoušení zákoníku.  

3
 Zákon č. 946/1811 Sb.z.s., Všeobecný zákoník občanský 
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řešením se ukázalo být nařízení č.34/1917 Ř.z., které přineslo posílení pozice nájemníků 

rozdělením nájemních domů na „staré“ a „nové“. Staré domy, zkolaudované před nařízením, 

podléhaly nařízení a nájmy v nich mohly být zvyšovány jen dohodou, chránily tak nájemce 

před jednostranným zvyšováním nájmu a zavedly tak efektivně regulované nájemné. Nové 

nájemní domy, zkolaudované po nařízení, pak tomuto nařízení nepodléhaly. Toto nařízení 

nemělo zpočátku celostátní působnost, platilo jen na obce, ve kterých se soustředil průmysl, 

ale s prodlužujícím se konfliktem došlo k vydání nařízení č.21/1918 Ř.z., které platilo pro 

všechny obce. 

1.4 Vývoj za Československé republiky 

 Po vzniku samostatné československé republiky bylo třeba řešit bytovou otázku a její 

další směřování. Došlo k  recepci dosavadního rakouského a uherského práva dle zák. č. 

11/1918 Sb. z. a n., tato recepce ovšem vedla k právnímu dualismu na území nového 

československého státu. V českých zemích došlo k recepci ABGB a na Slovensku k recepci 

uherského práva. Další vývoj bytového práva se ubíral směrem, který již stanovila 

předcházející rakouská úprava. Mimo jiné docházelo k posilování pozice nájemce na úkor 

pronajímatele.  

1.4.1 Právní úprava v nařízení č. 83/1918 Sb. z. a n. 

Nařízením ministra sociální péče a ministra spravedlnosti č. 83/1918 Sb. z. a n., o 

ochraně nájemců, vydaným 23. prosince 1918, bylo provedeno rozdělení nájemních domů 

podobné tomu, vyplývajícímu z nařízení č.34/1917 Ř. z., na domy kolaudované po 27. lednu 

1917 se toto nařízení nevztahovalo. Toto nařízení zavedlo v § 2 zákaz neoprávněně zvyšovat 

nájemné, ale zároveň uvádělo důvody, kdy bylo zvýšení nájemného oprávněné. Mezi tyto 

důvody patřily: a) zvýšení pravidelných ročních výloh na udržování a správu domu, b) 

zvýšení veřejných dávek, které souvisely s domem a c) zvýšení úrokové míry nebo vedlejších 

poplatků hypoték na pronajaté nemovitosti.  Paragraf 6 nařízení stanovil že: „Pokud smluvené 

nájemné přesahuje meze v předchozích ustanoveních dotčené, je úmluva neplatná“4 Posílení 

pozice nájemce v nájemním vztahu bylo patrné i z ustanovení nařízení, která upravovala 

výpověď od pronajímatele. Smlouvu mohl pronajímat vypovědět jen z důležitých důvodů, 

nařízení navíc poskytovalo pouze demonstrativní výklad těchto důvodů a dávalo tak možnost 

soudům potencionálně vytvářet další „důležité důvody“. Mezi ty patřily na příklad tyto 

případy: když byl nájemce v prodlení s placením činže i v dodatečné lhůtě; když nájemce 

                                                           
4
 Nařízením ministra sociální péče a ministra spravedlnosti č. 83/1918 Sb. z. a n., o ochraně nájemců 
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odmítal přistoupit na zvýšení nájmu, pokud k tomu měl pronajímatel zákonné důvody; když 

nájemce ztrpčoval neustálým nebo hrubým přestupováním platného domácího řádu 

spolunájemcům bydlení v domě. Nájemce mohl proti výpovědi podat námitku, pokud tak 

učinil, tak důkazní břemeno musel unést pronajímatel.  

Dalším posílením postavení nájemce v nájemním vztahu bylo vydání Nařízení 

ministerstva spravedlnosti a ministerstva pro sociální péči č. 62/1919, které doplňovalo a 

měnilo nařízení č.83/1918. Klíčovým bodem tohoto nařízení byla nově nutnost souhlasu 

soudu s výpovědí od pronajímatele. Soud měl v každém sporu vyslechnout strany a 

rozhodnout usnesením. Proti tomuto usnesení bylo možno podat stížnost.  

1.4.2 Zákon č.275/1920 o ochraně nájemců 

Rok 1920 přinesl první zákon upravující nájemní oblast, jednalo se o zákon 

č.275/1920 o ochraně nájemců. I tento právní předpis stále rozděloval domy podle doby, kdy 

byly zkolaudovány, na dvě skupiny. Na domy, které prošly kolaudací po 27. lednu 1917 

v českých zemích a po 12. listopadu 1916 na Slovensku, se tento zákon nevztahoval. Opět 

bylo zajištěno silné postavení nájemců, které vyplývalo z úpravy výpovědi. Pronajímatel mohl 

smlouvu vypovědět jen se svolením soudu a jen na základě důležitých důvodů, které zákon 

opět vyjmenovával pouze demonstrativně. Šlo například o tyto případy: a) nájemce nezaplatil 

nájemné, byť byl k tomu upomenut, ani v náhradní lhůtě; b) nájemce, členové jeho 

domácnosti nebo osoby, které si do bytu přijal, porušili opětovně hrubě pořádek v domě a 

nájemce nezjednal, ač k tomu byl vyzván nápravu; c) nájemce pronajal byt v rozporu se 

smlouvou nebo bez souhlasu majitele domu; d) pronajímatel prokázal úřední povolení 

k užitečnější stavbě a opatřil-li nájemci náhradní byt, který soud uznal za přiměřený. V § 3 

zákona byl upraven institut zrušení nájemní smlouvy bez výpovědi. Pronajímatel mohl žádat 

zrušení smlouvy ze dvou důvodů: a) zneužíval-li nájemce byt tak, že způsobil majiteli 

značnou škodu; b) pokud stavební úřad nařídil opětovnou výstavbu pronajaté nemovitosti.  

Ve svých dalších částech se zákon věnoval úpravě nájemného a nájemních úřadů. U 

nájemného zákon stanovil, že je možné ho zvednou o 20% z částky, pokud byla smluvena 

1.8.1914 nebo při prvním pozdějším nájmu. Nad těchto 20% byla potřeba souhlasu nájemního 

úřadu nebo soudu v místech, kde nájemní úřad nebyl. Úřad pak souhlas vydal jen v případech, 

kdy žadatel splňoval podmínky taxativně stanové v zákoně. Případné zvýšení nájmu bez 

souhlasu úřadu pak bylo neplatné. O nájemních úřadech bylo v zákoně stanoveno, v jakých 
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městech se zřizují. Jednalo se o města s vlastním statutem, na Slovensku o municipální města 

a města se zřízeným magistrátem, dále pak o obce nad 20.000 obyvatel.  

V následujících letech bylo pro legislativu upravující nájem bytu typické, že se 

skládala z velkého množství zákonů, které měly jen omezenou dobu účinnosti. Zároveň 

v sobě však stále nesly stejné ideje jako výše zmíněné nařízení a zákon. Stále byly 

rozdělovány nájemní domy a jejich majitelé na dvě skupiny, tudíž docházelo k nerovnostem v 

právu. Zákony stále uváděly pouze demonstrativní výčty výpovědních důvodů a velkou roly 

stále hrály soudy. Ve třicátých letech dvacátého století pak došlo ke změně náhledu na silnější 

postavení nájemců. Jejich zvýšená ochrana, která byla zavedena původně kvůli velkému 

nedostatku bytů, se již nezdála tak potřebná. Zákonem č.66/1936 Sb.z. a n. bylo stanoveno, že 

silnější postavení nájemců v nájemním vztahu bude ukončeno v roce 1940.  

1.5 Nájem bytu v období okupace  

Tyto plánované změny se ovšem neuskutečnily z důvodu politických událostí koncem 

třicátých let. Nejprve dochází 30.9.1938 k okleštění samostatného Československa 

podepsáním takzvané Mnichovské dohody. Tímto aktem bylo zahájeno období, které se 

všeobecně označuje jako „Druhá republika“, které ovšem nemělo dlouhého trvání. Již 15. 

března 1939 došlo k okupaci zbytku republiky a 16. března byl vyhlášen Protektorát Čechy a 

Morava. V oblasti bytové dopadly změny související s novým režimem nejvíce na židovské 

obyvatelstvo, které bylo podrobeno perzekucím a arizaci. Arizací je myšleno vyvlastnění 

majetku osob židovského původu a jeho následné svěření do rukou árijských správců a 

posléze majitelů. Celkově byla společnost omezována celou řadou nařízení, která mnohdy 

ovlivňovala i bytovou oblast. Po právní stránce byla oblast upravována několika vládními 

nařízeními, která doplňovala a odkazovala na již existující zákony. Typické pro tato nařízení 

byla diskriminace židovského obyvatelstva. Například ve vládním nařízení ze dne 26. června 

1941 o ochraně nájemníků proti výpovědi se v § 7 výslovně stanovilo, že toto nařízení, ani 

zákon o ochraně nájemců se nevztahují na židovské obyvatelstvo. Po skončení druhé světové 

války nastal návrat k prvorepublikové právní úpravě nájmu bytu, ale ani ten neměl dlouhého 

trvání. 

1.6 Vývoj nájemního bydlení v letech 1948-1989 

Již roku 1948, po takzvaném Vítězném únoru, si absolutní moc ve státě uzurpovala 

KSČ, která od této chvíle určovala směr, jakým se společnost vyvíjela. Toto směřování se 

vztahovalo nejen na ekonomiku, politickou situaci, ale také na právo. První změny v oblasti 
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nájemního bydlení přinesl zákon č. 138/1948 Sb.z. a n. o hospodaření s byty ze dne 28. dubna 

1948. Tento zákon přinesl do problematiky nájemního bydlení a bytového práva řadu změn. 

Vlastníci domů byli nově povinni hlásit místním národním výborům, které byty v jejich 

domech jsou volné nebo které se brzy uvolní. Touto cestou se nový režim snažil vyřešit 

bytovou krizi5 . Dalším krokem tohoto řešení byla možnost místních národních výborů 

přikázat nájemníka, kterému byl majitel povinen byt odevzdat. Tento způsob, ustanovený v § 

2 zákona o hospodaření s byty, znamenal přesun klíčového institutu nájemního bydlení 

z práva soukromého do práva veřejného. V další části zákona je upraven postup proti 

nepřátelům nového režimu. Místní národní výbory mohly zrušit platné nájemní smlouvy 

„osob státně nespolehlivých“ a do nově uprázdněného bytu mohly přikázat „státně spolehlivé 

osoby“. Dle zákona dále národní výbory vedly seznamy uchazečů o bydlení, z nichž měly 

primárně vybírat nájemníky do uvolněných bytů. Pravděpodobně z důvodu, že si režim ještě 

nebyl plně jist svou stabilitou, byly v zákoně uvedeny i případy kdy místní národní výbory 

nemohly byty přikázat. Konkrétně v § 7 stálo, že : „Místní národní výbor nemůže pro byt, 

podléhající ohlašovací povinnosti, přikázati nájemníka, chce-li ho užívati vlastník domu, 

jemuž byl dům přidělen do vlastnictví z konfiskovaného majetku nebo z majetku získaného 

podle předpisů o pozemkových reformách, vydaných po 5.květnu 1945.“6 Zde tedy můžeme 

ještě vidět jistou opatrnost režimu v citlivé oblasti bytového bydlení. V zákoně byly také 

řešeny nadměrné byty, jednalo se o byty, kde počet obytných místností převyšoval počet 

příslušníků domácnosti. Takovéto byty musely být povinně ohlašovány a národní výbory 

měly opět možnost v jejich případě zrušit platné smlouvy, ale jen pokud bylo vystěhovaným 

poskytnuto náhradní bydlení. Režim se tímto způsobem zbavoval jemu nepohodlných občanů, 

které zbavil jejich bydlení a přestěhoval je do daleko horších podmínek na venkov. Na jejich 

místa pak dosazoval lidi režimu blízké a spolehlivé. 

25. října 1950 byl přijat občanský zákoník č.141/1950. Jednou z klíčových právních 

myšlenek, které tento nový kodex přinesl, bylo postupné omezování institutů soukromého 

práva a jejich postupné nahrazování instituty veřejnoprávními, také se snažil o stírání rozdílů 

mezi soukromým a veřejným právem. Velkou změnou pak bylo ustanovení tří druhů 

vlastnictví na socialistické, osobní a soukromé. Socialistické vlastnictví, které se skládalo 

z vlastnictví státního a družstevního, bylo logicky nejrozsáhlejším z oněch tří. Bylo 

považováno za nedotknutelný zdroj bohatství a síly republiky. Pod pojmem osobního 

                                                           
5
 Ačkoliv neutrpěl bytový fond v druhé světové válce velké škody, byl v poválečném období velký zájem o byty, 

který přetrvával i v době po převratu.  
6
 Zákon č.138/1948 Sb.z. a n. 
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vlastnictví byly umístěny zejména předměty osobní potřeby, rodinné domky a úspory nabyté 

prací, u osobního majetku byla hájena jeho nedotknutelnost. Soukromé vlastnictví bylo 

považováno za přežitek minulého režimu a bylo povoleno jen v malé míře, na příklad 

drobným rolníkům bylo povoleno vlastnické právo k půdě, kterou obdělávali. V oblasti 

bytového práva a nájemního bydlení tak vlivem této legislativy došlo ke změnám v osobách 

vlastníků. Řada nájemních domů byla vyvlastněna původním majitelům, připojena do 

socialistického vlastnictví a jednotlivé byty byly následně přiděleny spolehlivým občanům. 

Jen velmi malá část domů zůstala v soukromém vlastnictví, jejich majitelé se setkávali 

s obstrukcemi komunistického režimu.  

Nájem bytu neměl v zákoně speciální úpravu a řídil se obecnými ustanoveními hlavy 

dvacáté zákona č.141/1950 o nájmu. Procesní stránku nájemního bydlení upravoval zákon 

č.142/1950 občanský soudní řád, konkrétně pak devátá hlava druhé části zákona. Nájem bytu 

zde byl označen za nájem chráněný, bylo možno jej ukončit dohodou stran nebo výpovědí. U 

výpovědi bylo opět třeba naplnit výpovědní důvody, které byly upraveny v jiném právním 

předpisu, a zajistit přivolení soudu.  

Občanský zákoník, který byl přijat v roce 1964 jako zákon č. 40/1964 Sb., byl prvním 

skutečně socialistickým civilním kodexem. Zpřetrhal celou řadu vazeb na soukromé právo a 

mnohé instituty občanského práva vypustil jako zbytečné. Nájem bytu byl těmito změnami 

podstatně zasažen, došlo k jeho nahrazení institutem osobního užívání. V tomto právním 

vztahu přenechávala státní, družstevní nebo jiná socialistická organizace občanům byty do 

osobního užívání, bez určení doby užívání, a to za úhradu. Občané pak měli právo užívat byt, 

společné prostory a zařízení domu, dále pak měli právo podílet se na správě domu. Celá řada 

doplňujících ustanovení k občanskému zákoníku pak byla uvedena v zákoně č.41/1964 Sb., o 

hospodaření s byty. Klíčovou roli v bytové oblasti nadále hrály místní národní výbory, které 

vedly místní seznamy a pořadníky pro čekatele na byt. Národní výbory stále byty přidělovaly, 

ale tímto přidělením nevznikalo přímo osobní užívání. Dle § 154 občanského zákoníku: 

„Rozhodnutím o přidělení bytu vydaného místním národním výborem nebo jiným orgánem 

příslušným podle předpisů o hospodaření s bytu, anebo jinými skutečnostmi stanovenými 

tímto zákonem vznikne občanovi právo, aby s ním organizace uzavřela dohodu o odevzdání a 

převzetí bytu.“7Až uzavřením této dohody mezi občanem a organizací došlo k vytvoření 

osobního užívání. Zákon o hospodaření s byty také upravoval možnost místních národních 

                                                           
7
 Zákon 40/1964 Sb., § 154 
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výborů zrušit právo užívání bytu nebo jeho části. Zrušení bylo možno ze zákonně 

stanovených důvodů, prvním z nich byla nadměrnost, tu bylo možno použít v případě, kdy na 

jednoho obyvatele bytu připadalo více metrů čtverečních plochy bytu, než bylo stanoveno 

zákonem. Toto ustanovení ale nešlo použít na byty služební a na více-generační rodinné 

domky. Dále mohlo být právo užívání zrušeno z obecného zájmu, zde se jednalo o případy 

nutné v souladu s územním plánem, nebo o případy v souvislosti s nutnou výstavbou. Třetím 

způsobem zásahu bylo zrušení práva užívat byt ve prospěch vlastníka rodinného domku. 

V tomto případě národní výbor jednal na vyzvání vlastníka rodinného domku, který 

potřeboval byt pro sebe nebo blízkého rodinného příslušníka a nájemce se bez podstatných 

důvodů odmítal vystěhovat. Kromě rozhodnutí národního výboru mohlo osobní užívání 

zaniknout ještě třemi jinými způsoby. Prvním z těchto způsobů bylo uzavření písemné dohody 

mezi organizací a uživatelem, dále pak písemné oznámení uživatele, že již nechce byt 

používat a třetím způsobem ukončení pak bylo zrušení práva užívání soudem na návrh 

organizace. Zde bylo nutno splnit taxativně uvedené zákonné důvody: a) byt byl trvale určený 

pro pracovníka organizace, současný uživatel pro ni již nepracoval a organizace byt naléhavě 

potřebovala; b) uživatel přes výstrahu hrubě porušoval zásady socialistického soužití nebo 

hrubě porušoval své povinnosti zejména tím, že neplatil úhradu za užívání bytu; c) případ kdy 

měl uživatel dva byty; d) případ kdy uživatel neužíval byt bez vážných důvodů vůbec nebo jej 

užíval pouze občas. 

Mezi úpravou z let 50. a 60. si můžeme všimnout některých rozdílů. Z počátku 

docházelo často k odebírání majetku, zásahy národních výborů byly na denním pořádku. 

S postupujícím časem se ovšem situace stabilizovala, respektive byty, co mohly být zabaveny 

a rozděleny, již tímto procesem prošly. Snahy řešit bytovou krizi a neustávající potřebu po 

bytech přešly ze zabírání majetku v padesátých letech k bytové výstavbě v letech šedesátých. 

Jednalo se převážně o výstavbu panelových domů, které byly sice schopny rychle uspokojit 

poptávku po bytech, ale jejich kvalita nebyla nijak vysoká. Navíc sestěhování obyvatel do 

panelových sídlišť umožnilo režimu snadněji kontrolovat své občany. Po vydání občanského 

zákoníku roku 1964 se právní úprava stabilizovala a už neprošla žádnou větší změnou až do 

roku 1989.  

1.7 Vývoj bytového práva od roku 1989 do současnosti 

V listopadu 1989 došlo k sametové revoluci a přechodu od komunistického režimu 

opět k režimu demokratickému. S tímto přechodem se pochopitelně pojila nutnost provést 

velké množství legislativních změn. V oblasti nájmu bytu se tyto změny prvně projevily 
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přijetím ústavního zákona č. 100/1990 Sb., kterým došlo k návratu úpravy vlastnictví před rok 

1950. Vlastnictví se tudíž již nedělilo na jednotlivé druhy, ale bylo jednotné a chráněné 

„ústavou a zákony“.  

Dalším právním předpisem, který ovlivňoval problematiku nájmu bytu, byla tzv. velká 

novela občanského zákoníku, přijatá zákonem č. 509/1991. Tato novela opět obnovila institut 

nájmu v občanském zákoníku, obsahovala také speciální úpravu nájmu bytu. Ovšem 

v myšlence zákona nedošlo k velkým změnám, nájemník měl stále velice silnou pozici, 

výpověď mohl pronajímatel použít jen v zákoně stanovených důvodech a s přivolením soudu. 

V zákoně byly stále upraveny bytové náhrady, byly stanovené výpovědní lhůty. 

S ohledem na změny majitelů bytů a domů je jistě třeba zmínit právní základy a 

následky restituce.  Žádosti o vydání majetku, jenž byl zabrán státem v době nesvobody, se 

podávaly na základě zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích a zákona č. 

403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd. Tyto blíže upravoval kdo a 

za jakých okolností může žádat majetek od státu. Ideou za těmito právními předpisy byla 

snaha napravit křivdy způsobené v minulých letech a provést převod majetku, který byl 

nahromaděn v socialistickém vlastnictví státu, zpět jeho právoplatným majitelům. Z tohoto 

důvodu se tak ve velmi krátké době značně proměnily majetkové vztahy k domům a bytům. 

Noví majitelé ale většinou brzy zjistili, že návrat majetku jim způsobil spíše řadu problémů. 

Předně velká část vrácených nemovitostí nebyla v dobrém technickém stavu. Stát nebo 

organizace, které s majetkem jménem státu hospodařily, většinou na rekonstrukce neměly 

dostatek prostředků, a tak tato finanční zátěž dopadla na nové majitele. Další komplikací pro 

nové majitele byla stálá existence regulovaného nájemného. Zákonodárce se pokusil problém 

regulovaného nájemného vyřešit a vydal vyhlášku č.176/1993 ministerstva financí o 

nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Ta stanovovala maximální 

výši základního nájemného, jeho výpočet a ceny dalších služeb. Jejím přijetím se rušily 

předchozí předpisy, z nichž vycházelo regulované nájemné, a cena nájmu se skutečně zvedla. 

Ovšem vyhláška se nevztahovala na: a) byty bytových družstev zřízených po roce 1958, které 

byly postaveny za pomoci úvěrů, a nájemné se u nich určovalo jiným právním předpisem; b) 

byty, se kterými hospodařil Diplomatický servis; c) byty, jejichž nájemcem byla zahraniční 

osoba. Regulace se pak specificky neuplatnila na byty a domy postavené bez veřejných 

prostředků, zkolaudované po 30. červnu 1993 a dále se nevztahovala na byty v rodinných 

domech, kde nájem vznikl z důvodu přechodu. U bytů, na něž se vyhláška nevztahovala, si 
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cenu nájmu určoval trh. Výjimka u bytů, které byly v nájmu zahraničních osob, byla 

motivována snahou přilákat do republiky zahraniční investory.    

Vyhláška č.176/1993 byla následně několikrát novelizována, ale snášela se na ní 

kritika. Převážně z důvodu, že tvořila nerovnou, přímo diskriminační situaci rozlišováním 

bytů, kde regulované nájemné být mohlo a kde ne. Tato kritika vyústila v ústavní stížnost 

proti vyhlášce, podanou skupinou senátorů, které ústavní soud vyhověl a vyhlášku prohlásil 

za protiústavní. Protiústavnost spatřoval soud převážně v nerovnosti vlastníků, z nichž někteří 

museli regulaci snášet a jiní ne. Ústavní soud také dal zákonodárcům osmnácti měsíční lhůtu 

na vydání předpisu, který by vyhlášku nahradil. V daném čase se ale nenašla shoda na podobě 

případné vyhlášky, až těsně před uplynutím lhůty vydalo ministerstvo financí cenový výměr 

č.1/2002, který v sobě obsahoval i úpravu nájmu. Ta prakticky kopírovala zrušenou úpravu, a 

tak se tedy celý proces opakoval. Opět byl podán návrh na zrušení, ministerstvo se mu 

pokusilo vyhnout skutečně originálním způsobem. Vlastní výměr zrušilo a nahradilo novým, 

které ovšem stále reguloval nejvyšší možné nájemné. Ústavní soud ovšem návrh rozšířil i na 

tento nový výměr a pro protiústavnost ho zrušil, ve svém nálezu pak upozornil na překročení 

pravomocí ministerstva financí. 

Od zrušení poslední vyhlášky tak nastalo téměř tříleté období, v němž byla ustanovení 

o nájmu bytu právně neupravena. Zvýšení nájemného tak bylo možné jen dohodou mezi 

nájemníky a pronajímateli. Vláda v té době nebyla schopna se dohodnout na podobě právní 

úpravy nájmu, zda má být dále regulována nebo zda mají regulaci zrušit. Celá situace byla 

nakonec vyřešena přijetím zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného 

z bytu. V současnosti je výše nájemného bez regulace a zcela na tržním rozhodnutí.  
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2. Nájem bytu obecně a jeho pojmosloví 

2.1 Nájem bytu a nájemní bydlení 

 Nájem bytu je jedním z mnoha právních institutů sloužících k uspokojování bytových 

potřeb. Mezi tyto instituty patří například: vlastnické bydlení; bydlení na základě jiného 

věcného práva než vlastnického (služebnosti bytu); bydlení z důvodu členství v právnické 

osobě, která je vlastníkem bytu.  Účelem těchto právních institutů je poskytování bydlení. 

„Bydlením je třeba rozumět vůli nájemce, užívat předmět nájmu k (relativně) dlouhodobému 

zajištění a uspokojování své bytové potřeby, případně včetně bytové potřeby členů své 

domácnosti.“8 Bydlení jako takové je jednou ze základních lidských potřeb a z tohoto důvodu 

se mu stát pokouší poskytovat ochranu. Ačkoliv právo na bydlení není přímo uvedeno 

v Listině základních práv a svobod, je mu ve staré i v nové právní úpravě poskytována vysoká 

míra ochrany.  

 Bytové nájemní bydlení je v o.z. upraveno v části čtvrté, označované Relativní 

majetková práva, v hlavě druhé této části, konkrétně pak v § 2235-2301. Je ve vztahu 

speciality k obecným ustanovením upravujícím nájem, tato ustanovení se tedy užijí jen 

v případě, kdy speciální úprava mlčí. Další ustanovení věnující se problematice nájmu bytu 

můžeme v o.z. najít v části druhé, která upravuje rodinné právo. Jedná se o vztahy manželů ke 

společnému bydlení a dále pak o ustanovení o bydlení po zániku manželství. V hlavě druhé 

třetí části je pak upraveno bytové spoluvlastnictví. Snaha o sjednocení právní úpravy 

nájemního bydlení, která byla před rekodifikací rozdělena do několika právních předpisů, se 

tudíž poměrně vydařil. Výjimku z tohoto trendu jediného kodexu pak tvoří úprava bytových 

družstev a nájmu družstevního bytu v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích).   

 O.z. tak poskytuje komplexní úpravu nájemního bydlení. Vedle klasického nájmu bytu 

upravuje také zvláštní ustanovení o podnájmu, o nájmu služebního bytu a o nájmu bytu 

zvláštního určení.  

2.2 Vývoj pojmu nájmu bytu 

 Domnívám se, že předtím, než se budu věnovat výkladu a definicím pojmům 

souvisejícím s nájmem bytu, je třeba nastínit způsoby, jakými byla problematika pojmosloví 

řešena v minulosti, s důrazem na úpravu v právních předpisech, které se ještě nedávno 
                                                           
8
 Nájem a pacht v novém občanském zákoníku, komentář, § 2201-2357; Kabelková, Dejlová, vydal: C. H. Beck; 

str. 179 
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uplatňovaly. Na následném porovnání s novou úpravou pak bude patrné, zda se v oblasti 

definic udály změny. Dále bude možno vidět případné změny právní teorie ve vnímání oblasti 

nájmu bytu. 

 Období, ve kterém zákonodárce poprvé definoval pojem bytu, bylo v 50. letech 

minulého století. Konkrétně pak v zákoně č.67/1956 Sb., Zákon o hospodaření s byty, kde 

zákonodárce v části páté zákona v § 75 definoval byt takto: „Bytem se rozumí jednotlivá 

místnost nebo soubor místnostní, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny 

k bydlení a mohou sloužit k tomuto svému účelu jako samostatné bytové jednotky.“9  Při 

nejasnostech, zda se jednalo o místnost nebo soubor místností rozhodoval opět stavební úřad. 

Z výkladu § 75 vyplývalo velmi silné postavení stavebních úřadů, je zde vidět silný zásah 

státu, kdy se bytem stává místnost až rozhodnutím úřadu. V dalším právním předpise 

v zákoně č.41/1964 Sb., Zákon o hospodaření s byty, nedošla tato definice prakticky žádné 

změny. Tudíž bytem byla stále místnost nebo soubor místností, o kterých stavební úřad 

rozhodl, že jsou byty. Podmínky, které musel byt splnit pro ono rozhodnutí, byly upraveny ve 

vyhlášce federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o obecných technických 

požadavcích na výstavbu č.86/1976 Sb. Zde bylo mimo jiné stanoveno, že byt musí mít: 

obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, prostor pro uskladnění 

potravin, prostor pro osobní hygienu, prostor pro umístění záchodové mísy.     

  Tyto právní předpisy byly pro bytovou problematiku klíčové až do pádu 

socialistického režimu. V době velkých kodifikací 90. let doznala právní úprava nájemního 

bydlení podstatných změn. Hlavní občansko-právní předpis č.40/1964 Sb., občanský zákoník, 

sice nájemní bydlení podrobně upravoval ve zvláštní úpravě nájmu, ale definici bytu 

nepřinesl. Ta byla v právním řádu rozdělena na více místech. Jedna se i nyní nachází ve 

vyhlášce č.268/2009 o technických požadavcích na stavby, kde je byt v § 3 písmenu g) 

definován jako: „soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně 

technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto a je 

k tomuto účelu užívání určen.“10 Vyhláška dále uvádí definici k pojmu jako obytná místnost a 

další. Dalším právním předpisem, který obsahoval definici bytu, byl zákon č. 72/1994 Sb., 

                                                           
9
 Zákon č.67/1956 Sb., § 75 

10
 Vyhláška č.268/2009 Sb., 
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zákon o vlastnictví bytů. Ten v § 2 vymezoval byt jako: „místnost nebo soubor místností, 

které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.“11  

2.3 Pojem bytu v novém občanském zákoníku 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník přinesl do právní úpravy nájemního bydlení 

řadu změn, pokouší se tuto právní problematiku upravit co nejvíce komplexně. Z tohoto 

důvodu sám uvádí potřebné definice, v prvním odstavci § 2236 se: „bytem rozumí místnost 

nebo soubor místností, které jsou součástí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány 

k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než 

obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor.“12  Již z této 

definice vyplývá, k jak velké změně při určení pojmu bytu došlo. Jedná se zde o přechod od 

částečně veřejnoprávní úpravy, kdy byt byl určen rozhodnutím stavebního úřadu nebo musel 

splňovat přísná kritéria, k úpravě plně soukromoprávní, která dává subjektům nájmu velkou 

svobodu ve věci předmětu nájmu. Dohoda subjektů je tak novou právní úpravou povýšena 

nad rozhodnutí veřejnoprávního orgánu. „V souladu s obecnými zásadami nového občanského 

zákoníku, jako je ochrana autonomie vůle a minimalizace veřejnoprávních ingerencí, 

nezpůsobí neplatnost nájemní smlouvy okolnost, kdy prostor pronajatý jako byt nebyl 

veřejnoprávně určen k bydlení.“13  Pokud by ale strany takové smlouvy chtěly, aby se jednalo 

o chráněný nájem k bydlení, musel by prostor, který si pro bydlení určily, splňovat podmínku 

vhodnosti a zdravotních hledisek. Mělo by se tak jednat o prostory osvětlené, větratelné a 

zdravotně nezávadné.  

Druhý odstavec výše uvedeného paragrafu pak jasně stanovuje, že skutečnost, kdy pronajatý 

prostor není určen k bydlení, nemůže být na újmu nájemci. Z tohoto jasně plyne, že 

zodpovědný za určení, zda je prostor vhodný k bydlení nebo ne, je pronajímatel. Ten prostor 

vybere a zároveň tak může v budoucnu čelit odpovědnosti za možné porušení norem 

veřejného práva. To jen v případě, kdy by prostor jím vybraný nebyl obytným prostorem.  

Ve třetím odstavci § 2236 se uvádí, že: „je-li k zajištění bytových potřeb nájemce pronajat 

dům, použijí se ustanovení o nájmu přiměřeně.“ 14  Toto ustanovení vložil zákonodárce do 

předpisu snad z důvodu obavy z možného poškození práv nájemce. K tomu by mohlo 

případně dojít v domě, který by přesně nebyl rozdělen na byty. Pomocí smluvního ujednání 
                                                           
11

 Zákon č. 72/1994 Sb., § 2 
12

 Zákon č. 89/2012 Sb., § 2236 
13

 Nájem a pacht v novém občanském zákoníku, komentář, § 2201-2357; Kabelková, Dejlová, vydal: C. H. Beck; 
str. 180 
14

 Zákon č. 89/2012 Sb., § 2236 
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by se pak mohl nájemce dostat pomocí argumentu, že se o byt nejedná, do zhoršeného 

postavení. Za největší rozdíly mezi starou a novou úpravou jsou tak považovány mimo jiné: 

přechod v právním vnímání bytu od částečně veřejnoprávní úpravy k úpravě soukromoprávní 

a poskytnutí větší míry smluvní svobody.   

Rekodifikace obsahuje i oblast obchodních korporací, z nichž je s bytovou problematikou 

nejvíce spjato bytové družstvo. Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích) tak přináší definici družstevního bytu. V § 729 

v odstavci 1: „Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem (dále jen 

„družstevní byt“) se rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví nebo 

ve spoluvlastnictví bytového družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo 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.“15   V 

následujícím odstavci je pak družstevní byt dále definován jako: „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.“16  Zákon o obchodních korporacích se v problematice 

družstevního bytu uplatní k občanskému zákoníku jako speciální právní předpis. 

V novém občanském zákoníku se dále vyskytuje úprava zvláštních druhů bytů. Jedná se o 

nájem služebního bytu a nájem bytu zvláštního určení. Služební byt je dle zákona ujednán 

převážně v souvislosti s výkonem zaměstnání či funkce. Zvláštností tohoto právního vztahu je 

možnost omezení práv nájemce služebního bytu za předpokladu, že je ve smlouvě výslovně 

pronajat služební byt a tento je pronajat z důvodu výkonu práce. Toto omezení práva se pak 

vztahuje převážně na možnost skončení nájmu služebního bytu. Například pokud nájemce 

přestane vykonávat práci, aniž by k tomu měl závažný důvod, skončí nájem posledním dnem 

měsíce následujícím po měsíci, ve kterém nájemce přestal vykonávat práci.  

Nájem bytu zvláštního určení je pak v § 2300 nového občanského zákoníku definován jako: 

„byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt v domě se zařízením pro 

                                                           
15

 Zákon č. 90/2012 Sb., § 729 
16

 Zákon č. 90/2012 Sb., § 729 
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tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou.“17  Smlouvu o nájmu takového bytu pak 

může pronajímatel uzavřít jen za podmínky písemného doporučení toho, kdo svým nákladem 

byt zřídil, nebo jeho právního zástupce. A opět při ukončení nájmu může pronajímatel nájem 

vypovědět pouze s předchozím souhlasem toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Zákon č.89/2012 Sb., § 2300 
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3. Vznik nájmu bytu a jeho forma  

3.1 Vznik nájmu podle o.z. 

O.z. přinesl, jak již bylo uvedeno výše, do oblasti soukromého práva celou řadu změn. 

Relativní majetková práva, jejichž je nájem bytu součástí, doznala určitých změn. Ať už se 

jedná o nové právní instituty či o pouhou změnu v právní terminologii.  

Ve světle o.z. je jasné, že pokud chceme, aby byl vyvolán určitý právní následek, 

musíme provést takové právní jednání, v němž jsou ony následky vyjádřeny. Tím nejčastějším 

právním jednáním, se kterým je spojen vznik nájmu bytu, je nájemní smlouva. Smlouva je 

obecně naukou definována jako právní jednání spočívající v obsahově shodných projevech 

vůle dvou anebo více smluvních stran, jímž se zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti 

v oblasti soukromého práva. Taková smlouva musí splňovat podmínky stanovené pro ni, jak v 

obecných ustanoveních upravujících právní jednání, tak v ustanoveních upravujících nájem, 

respektive ve zvláštních ustanoveních upravujících nájem bytu. V obecných ustanoveních se 

mimo jiné stanovuje povinnost pro soulad obsahu a účelu smlouvy se zákonem a dobrými 

mravy.   

Samotná nájemní smlouva pro bydlení pak vymezuje svůj obsah jako: „vzájemný vztah 

mezi pronajímatelem a nájemcem, při kterém pronajímatel přenechá nájemci k zajištění jeho 

bytových potřeb k dočasnému užívání byt, dům nebo jiný než obytný prostor, s povinností 

nájemce hradit za to pronajímateli nájemné.“18  

Již úvodní paragraf speciální úpravy nájmu bytu v o.z. vymezuje případy nájemních 

smluv, na které se zvláštní ustanovení nájmu bytu neužijí. V případě odstavce 1 § 2235 o.z. se 

zvláštní úprava nepoužije na ujednání, která by zkrátila práva nájemce za předpokladu, že: 

„zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb 

nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům, který je předmětem nájmu.“19 

V tomto ustanovení můžeme vidět snahu o zvýšenou ochranu oněch bytových potřeb a 

ochranu strany nájemce jako takové na úkor smluvní svobody. Dalšími případy kdy se 

speciální ustanovení o nájmu bytu neužijí, jsou pak ty, ve kterých je byt nebo dům 

přenecháván pronajímatelem nájemci na krátkou dobu, tradičně pak k rekreačním účelům. 

                                                           
18

 Nájem a pacht v novém občanském zákoníku, komentář, § 2201-2357; Kabelková, Dejlová, vydal: C. H. Beck; 
str. 183 
19

 Zákon č.89/2012 Sb., § 2235 
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3.2 Forma nájemní smlouvy 

Pokud jde o formu nájemní smlouvy, tak v § 2237 o.z. se jasně stanoví, že smlouva 

vyžaduje písemnou formu. V tomto směru se úprava příliš neliší od úpravy platné před 

účinností o.z., který také vyžadoval písemnost nájemní smlouvy. Jedná se stejně jako 

v minulé právní úpravě o kogentní ustanovení. Písemnost smlouvy jako nutný předpoklad 

jejího zákonného vzniku ovšem není vlastnost s příliš dlouhou tradicí. „V období od r. 1992 

do 1.1.1995 se písemná forma smlouvy o nájmu bytu v ObčZ 1964 nevyžadovala, 

neformálnost vládla i v dávnější minulosti, zejména před r. 1992, kdy vznikalo právo osobního 

užívání bytu na základě rozhodnutí o přidělení tohoto bytu a následném uzavření dohody o 

užívání bytu.“20 V praxi pak nastaly případy, kdy došlo k rozhodnutí úřadu o přidělení bytu a 

uzavření dohody, ale tato dohoda nebyla uzavřena písemně. Byly sepisovány jisté zápisy, ale 

ty byly svým obsahem nedostačující. Smlouvy, ve kterých měly být stanoveny práva a 

povinnosti, tak mnohdy v písemné formě nikdy nebyly. Až právní vývoj v 90. letech tak 

nastolil onu nutnost písemné formy. Paradoxně je možno v tomto spatřovat ne očekávaný 

nástup smluvní volnosti, ale utužení principu právního formalismu. Osobně se domnívám, že 

byla v tomto ohledu správně podpořena nutnost písemnosti smlouvy za účelem dosažení 

právní jistoty. Navíc ona změna byla jistě podpořena tím, že v 90. letech došlo k velkému 

nárůstu právě smluvního nájmu. Samotný institut nájemního bydlení pak dosahuje v právní 

oblasti takové důležitosti, že nutnost písemné smlouvy k němu jistě patří.  

V tomto rozsahu se tak o.z. příliš neodklonil od zavedené písemné formy. Velkou 

změnou, kterou přinesl, je pak nově zavedení institutu kdy: „pronajímatel však nemá právo 

namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.“ 21 Tento nový institut 

významně posiluje postavení nájemce, kterému je ona možnost namítnout neplatnost smlouvy 

pro nedostatek formy ponechána. V tomto vývoji právní úpravy je vidět jednoznačný příklon 

k neformalizovanému uzavírání smluv. „Uvedená ochrana nájemce i podle důvodové zprávy 

k ObčZ je vedena tím, že může nastat situace, kdy smluvní strany platnou smlouvu neuzavřely, 

případně neuzavřely žádnou smlouvu vůbec, ale nájemce užívá byt dlouhodobě v dobré víře, 

že jeho nájem je po právu, a smluvní strany se chovají tak, jako by nájem vznikl a dále 
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 Nájem a pacht v novém občanském zákoníku, komentář, § 2201-2357; Kabelková, Dejlová, vydal: C. H. Beck; 
str. 152 
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 Zákon č.89/2012 Sb., § 2237 
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trval.“ 22 Ono slovo dlouhodobě pak dle důvodové zprávy znamená několik let a všeobecně se 

čeká na rozhodnutí soudů ohledně přesnějšího určení.  

3.3 Institut dobré víry v nájemním vztahu 

Nově zavedená právní úprava tak dává možnost značné volnosti při uzavírání 

nájemního vztahu a zároveň poskytuje velkou míru ochrany těm nájemníkům, kteří již řadu 

let bydlí v nájmu, ale jejich smlouva není dostatečná či přímo neexistuje. Velice zobecněno, 

nájemce tudíž nemůže být vykázán z domu či bytu jen na základě nedostatku formy. Důležité 

je jistě i poukázat na to, že dosavadní judikatura přistupovala k neformálním nájemním 

vztahům značně záporně. Judikatura neshledávala vznik nájemního vztahu za situace, kdy 

nájemce dlouhodobě bez rušení pronajímatelem byt užíval a řádně za něj platil. Nyní je již 

situace jiná, vyplývá to i z jedné ze zásad nového občanského zákoníku, že je třeba hledět na 

jednání spíše jako na platné než jako neplatné.  

§ 2238 o.z., který stanovuje: „užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že 

nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou.“ A rozvíjí tak zásadu 

neformálnosti a další zásady o.z. dále. Na rozdíl o výše uvedené situace, kdy byl nedostatek 

ve věci formy smlouvy a pronajímatel tak nemohl namítat neplatnost, se zde zákonodárce 

vypořádává se situacemi, kdy byla smlouva uzavřena s vadami anebo nebyla uzavřena vůbec. 

Dochází tak k opětovnému posílení postavení nájemce v nájemním vztahu. Navíc tato nová 

skutečnost umožňuje zhojení těch případů, kde existovala dobrá víra v nájemní vztah po řadu 

let, ale jednání, které by ho zakládalo, zde nebylo. Tudíž: „je-li dán stav, kdy je nutno 

považovat nájemní smlouvu za řádně uzavřenou, byť jen v důsledku po minimální dobu 

v zákonném ustanovení zmíněnou trvající dobrou víru nájemce, platí, že pronajímatel je 

povinen si plnit své povinnosti, které mu vyplývají z právní úpravy nájmu včetně nájmu bytu, 

tedy přenechat byt nebo dům do užívání pro zajištění bytových potřeb.“23  

Z důvodu posílení institutu dobré víry jsem přesvědčen, že je třeba zdůraznit, že došlo 

i k určitému vývoji tohoto pojmu. Obč.zák. znal dobrou víru jako určitý vnitřní názor 

jednajícího, že jeho jednání je v souladu se zákonem. O.z. tento institut rozšiřuje, považuje ho 

za: „ur čitou zásadu jednání, určitý objektivní právní princip, a to princip poctivosti a 
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slušnosti.“24  V praxi to pak bude jistě znamenat plnění všech povinností vyplývajících 

z nájemního vztahu a i mnohých dalších skutečností. Absenci dobré víry v minimálně třech 

letech stanovených zákonem může pronajímatel pochopitelně namítat. 

Při pohledu na judikaturu vydávanou před účinností nového občanského zákoníku je 

patrné, že se stavěla ke vzniku nájmu s dobrou vírou poněkud skepticky. Ovšem v jistých 

případech uznaly soudy, že nájem řádně vznikl i při absenci nájemní smlouvy. Jednalo se 

však o případy, kdy zde nájemní vztah trval celou řadu let. Tyto případy logicky vznikaly 

v době takzvaného přidělování bytů, kdy došlo jednostranným rozhodnutím orgánu 

k přidělení bytu a následně k podepsání spisu o převzetí bytu či domu. Mnohdy však 

k podpisu těchto spisů nedošlo nebo nebylo možno je po tolika letech dohledat. Navíc až do 

roku 1995 bylo možno uzavírat nájemní smlouvu jinou než písemnou formou, pouze na 

základě obecných ustanovení k závazkovým právním vztahům, i u těchto případů pak sice 

nájemní vztah existoval, ale podrobná smlouva k němu neexistovala. 

3.4 Zakázaná ujednání a smluvní pokuta 

Občanský zákoník také upravuje institut zakázaných ujednání. O těch je v § 2239 

stanoveno, že: „nepřihlíží se k ujednáním ukládajícím nájemci povinnost zaplatit 

pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnosti, která je 

vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.25  Tento paragraf poskytuje další zvýšenou 

ochranu nájemci. Má ho chránit před možnými ujednáními smluvních stran, která by 

nespravedlivě a nepřiměřeně ohrozila postavení nájemce. V případě, že by snad přesto došlo 

k uzavření smlouvy s takovými povinnostmi, pak by: „taková povinnost nevznikla, nebyla by 

tedy pro nájemce vůbec závazná, šlo by o ujednání nicotné.“26  Smluvní pokuta jako 

zajišťovací institut je v § 2048 o.z. upravena takto: „ujednají-li si strany pro případ porušení 

smluvní povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, 

může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušení utvrzené 

povinnosti vznikla škoda.“27  Nově lze ujednat smluvní pokutu i v nepeněžitém plnění. 

Smluvní pokuta byla pochopitelně fungujícím institutem i v předchozí právní úpravě. Mohla 

být sjednána na případné porušení povinností a k dodržení povinností ze smlouvy jí bylo 

užíváno společně s poplatky z prodlení. Ony poplatky se uplatnily jako druh sankce, která se 
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použila v případě pozdní úhrady nájemného nebo jiných plnění poskytovaných s užíváním 

bytu.  

Celkově z toho vyplývá, že zavedení nových institutů do oblasti nájmu bytu značně 

posiluje stranu nájemce a rozšiřuje v souladu s novým občanským zákoníkem menší 

formalismus, větší smluvní svobodu, institut dobré víry a další.  

3.5 Obsah nájemní smlouvy 

 V této podkapitole se budu věnovat nutnému obsahu nájemní smlouvy nejprve 

z pohledu občanského zákoníku z roku 1964 a následně z pohledu nového občanského 

zákoníku. Domnívám se, že toto srovnání je třeba k pochopení změn, které nový občanský 

zákoník přinesl.  

 Právní úprava, která byla účinná do 1.1.2014 uváděla obsah nájemní smlouvy v § 686 

občanského zákoníku.  „Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, 

rozsah jeho užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu 

a jejich výši.“28 Pokud šlo o označení bytu, muselo dojít k dostatečnému odlišení právě onoho 

bytu. Typicky se proto označovala obec, ve které se byt nacházel, ulice, číslo popisné a 

případné vymezení jednotky v domě. Podobný popis musel být uveden také u příslušenství 

bytu, tím bylo myšleno jak místnosti, nacházející se v bytě, např. komora, koupelna, ale i 

prostory nacházející se mimo byt. Mezi ty patřily převážně sklepy. Společné pro tyto 

místnosti a prostory pak bylo to, že měly sloužit k tomu, aby byly využívány společně 

s bytem. U popisu jak místností, tak prostorů se vyžadovala jasná určitost. 

 Dále bylo nutno určit rozsah užívání bytu. U této podmínky bylo nutno stanovit svým 

způsobem účel, pro který se byt do nájmu vkládá. Bylo nutno vymezit, zda se jednalo o 

užívání sloužící k naplnění bytových potřeb nájemce či k jiné činnosti, například k podnikání. 

V některých případech se pak jednalo o vymezení účelu, k němuž nebylo možno byt používat. 

 Další nutnou součástí nájemní smlouvy pak byl způsob výpočtu nájemného a úhrady 

za plnění spojená s užíváním bytu. V této podmínce se kladl velký důraz na určitost oněch 

částek, které měl nájemce odvádět. 

 Důležitý byl § 39 zákona č.40/1964 Sb., který stanovoval, že: „Neplatný je právní 

úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu, nebo jej obchází anebo se příčí 
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dobrým mravům.“ 29 Vzhledem k tomuto paragrafu a k slovu „musí“, které se nacházelo 

v nutných součástech smlouvy, bylo vyvozováno, že pokud některá z částí smlouvy 

uvedených v zákoně chybí, smlouva byla absolutně neplatná.  

 Nutný obsah smlouvy v novém občanském zákoníku již není uveden ve speciálním 

ustanovení. Všeobecně se pracuje s daleko větší smluvní volností. Nově se již nevyžadují 

přesná kritéria jako v předchozí právní úpravě. Z obecných ustanovení o nájmu, ve kterých se 

stanoví, že: „nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému 

užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné“30, můžeme vyvodit to, co je 

pro smlouvu potřebné. Konkrétně se pak jedná o předmět nájmu, v oblasti nájmu bytu právě o 

onen byt, a o úplatnost onoho nájemního vztahu. Předmět nájmu jako byt by měl být stále 

dostatečně určen. Skutečnost, že ona povinnost dostatečného určení a označení bytu již není 

v občanském zákoníku, pochopitelně neznamená, že nyní již není třeba byty v nájemní 

smlouvě dostatečně označit či vymezit. Domnívám se, že v nájemních smlouvách platí nadále 

nutnost řádně vymezit předmět nájmu tedy byt, protože uzavřít nájemní smlouvu s neurčitým 

předmětem, nevyvolává vznik nájemního vztahu.  

 Úplatnost nájemního vztahu jako nutná součást smlouvy je pak projevena nájemným a 

jinými platbami. Samotné nájemné má být stanoveno pevnou částkou a zákon předpokládá, že 

bude sjednáváno za jeden měsíc. Dále se stanoví: „neujednají-li si strany výši nájemného, 

vznikne pronajímateli právo na nájemné v takové výší, jaká je v den uzavření smlouvy v místě 

obvyklá pro nový nájem bytu za obdobných podmínek.“31 Nájemnému a dalším platbám se 

budu více věnovat ve speciální kapitole. 

 Ve věci rozsahu užívání bytu, který byl také povinnou součástí nájemních smluv, 

došlo k určitým změnám. O.z. již v definici bytu stanoví, že byt je určen a užíván k účelu 

bydlení. V minulé právní úpravě bylo potřeba ony účely užívání bytu řádně vymezit. Já se 

domnívám, že v současné právní úpravě se automaticky počítá s tím, že pokud se užijí 

zvláštní ustanovení o nájmu bytu, tak účelem bude bydlení, respektive uspokojování potřeb 

bydlení. Jiné druhy účelů jsou pak v zákoně uvedeny také jako zvláštní úprava obecného 

nájmu. Konkrétně se pak jedná o zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, 

který se v § 2302 vztahuje: „na nájem prostor nebo místností, je-li účelem nájmu provozování 

podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li pak prostor nebo 
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místnost alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě 

vyjádřen.“32 Tímto způsobem je tam vyřešena ona nutnost uvádět účel nájmu. 

 Celkově tak lze zhodnotit, že nová úprava, ačkoliv již taxativně neuvádí seznam 

nutných součástí nájemní smlouvy, stále svým způsobem nutné požadavky na smlouvu 

obsahuje nebo se s nimi vypořádává jinak. Ono odpoutání se od kogentních norem směřuje 

jasně k posílení institut smluvní svobody. Ovšem smluvní volnost je v oblasti nájemního 

bydlení doprovázena také zvýšenou ochranou nájemce. Jednou z hlavních myšlenek úpravy je 

pak to, že nemá nastat újma na straně nájemce jen z důvodu absence nutných norem v zákoně, 

případě z důvodu smluvních ujednání, která si strany mezi sebou uzavřely. Nájemci se 

poskytuje zvláštní ochrana ať už v ustanoveních o zakázaných ujednáních či v základních 

ustanoveních o nájmu bytu. Zde je stanoveno, že se nepřihlíží k ujednáním zkracující 

nájemcova práva podle ustanovení zvláštní úpravy, za předpokladu, že byl byt 

přenechán k zajištění bytových potřeb.  

3.6 Vznik nájmu bytu ze zákonných důvodů 

 Vznik nájmu bytu formou nájemní smlouvy není jediným způsobem vzniku nájmu. 

Jak stará, tak nová právní úprava zná právní skutečnosti, se kterými zákon spojuje vznik 

nájemního vztahu. Opět provedu rychlý souhrn těchto skutečností ve staré úpravě a následně 

to jak a zda je převzala úprava nová. 

 Podle zákona č.40/1964 Sb. byly těmito skutečnostmi zejména vznik nájmu uzavřením 

manželstvím, a dále pak i svým způsobem druhy přechodů nájmu. Pokud se jednalo o 

společný nájem bytu manžely, tak ten vznikal za podmínky trvajícího manželství, kdy se oba 

manželé nebo jeden z nich stal nájemcem bytu. Další podmínkou pro vznik společného nájmu 

bytu manželi bylo to, aby spolu manželé trvale žili. K onomu vzniku nájmu na základě zákona 

pak došlo v této situaci: „stal-li se některý z manželů nájemcem bytu před uzavřením 

manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství.“33 Ovšem 

tato úprava se nevztahovala na ty osoby, které uzavřely registrované partnerství. Těm 

uzavřením registrovaného partnerství společný nájem bytu nevznikl, místo něho měli tyto 

osoby právo po dobu trvání partnerství byt užívat. 
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3.6.1 Přechod nájmu podle obč.zák. 

 V případě přechodu nájmu bytu byla tato problematika řešena v § 706 takto: „zemřel-

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.“34 Na místo původního nájemce tak 

vlivem právní skutečnosti, zde smrti nájemce, nastoupil nájemce nový, přešla na něj práva a 

povinnosti a tak byl svým způsobem založen nájem s novou stranou nájemního vztahu. Nájem 

v těchto případech přecházel na nástupce nájemce jen na dobu dvou let, vyjma případů, kdy 

novému nájemci bylo v době přechodu alespoň 70 let nebo naopak, kdy nástupci nebylo ještě 

18 let. Osobám, které byly oprávněny k tomu, aby na ně nájem přešel, byla ponechána 

možnost nájem odmítnout, dnem kdy tato osoba písemně oznámila, že nájem odmítá, došlo 

k zániku nájmu. Přechod družstevního bytu byl upraven ještě jiným způsobem. Za 

předpokladu, že se nejednalo o byt ve společném nájmu manželů, přešel nájem bytu na 

dědice, kterému připadl družstevní podíl. 

 Zvláštní úpravu měl také přechod nájmu mezi manželi. Za situace, kdy zemřel jeden 

z manželů, kteří měli byt ve společném nájmu, stal se pozůstalý manžel jediným nájemcem. 

Jiná situace již panovala při přechodu družstevního bytu. Smrtí manžela zanikal společný 

nájem bytu. Ovšem jeho přechod záležel na několika faktorech. „Bylo-li právo na družstevní 

byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží 

členský podíl; k tomu přihlédne soud 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.“35 

3.6.2 Přechod nájmu podle o.z. 

 Nová právní úprava z části převzala tyto právní skutečnosti. Pokud se jedná o vznik 

nájmu jinou formou než nájemní smlouvou v oblasti manželství, tak tato problematika je 

upravena mimo ustanovení o nájmu bytu. Její úprava je ve zvláštních ustanoveních o bydlení 

manželů, konkrétně pak v § 745, kde se stanoví: „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 
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uzavření nájemní smlouvy vzniká oběma manželům společné nájemní právo účinností 

smlouvy.“36 Manželé si ale mohou dle zákona ujednat, že toto ustanovení se na ně vztahovat 

nebude. V případě, že by jednomu z manželů nenáleželo nájemní právo, ale výhradní právo 

umožňující v bytě nebo domě bydlet, tak by druhému manželovi uzavřením manželství 

vzniklo jen právo bydlet.  

 O.z. také nadále upravuje přechod nájmu bytu. V § 2279 pak víceméně kopíruje 

původní ustanovení § 706 obč.zák. s pochopitelnými změnami v terminologii. Stále je nutný 

souhlas pronajímatele s přechodem nájmu na osobu jinou než: „nájemcův manžel, partner, 

rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk“37. Pokud splňuje podmínky pro přechod více 

členů nájemcovy domácnosti, přejdou na ně práva a povinnosti z nájmu společně a 

nerozdílně. Osobám splňujícím podmínky byla ponechána možnost písemně oznámit 

pronajímateli, že v nájmu nehodlají pokračovat. Drobnou odlišností od staré právní úpravy je 

pak zvýhodnění dítěte nájemce při přechodu nájmu. Toto zvýhodnění již sice bylo dříve 

uvedeno, v dnešní právní úpravě bylo vyčleněno do speciálního paragrafu a bylo mu tak 

částečně přidáno na důležitosti. Změnu do oblasti přechodu nájmu přinesla nová úprava 

přechodu nájmu na nájemcova dědice. „Dosavadní právní úprava nepamatovala výslovně na 

řešení majetkových otázek týkajících se přechodu nájmu na nájemcova dědice.“ 38 Tato 

konstrukce, která vlastně znamená, že osoby, žijící s nájemcem ve společné domácnosti do 

jeho smrti, odpovídají pronajímateli společně a nerozdílně s nájemcovým dědicem za dluhy 

vzniklé před nájemcovou smrtí, byla převzatá z německého občanského práva.    
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4. Nájemné a jiné platby - včetně jistoty  

Smlouva o nájmu bytu, upravená speciálními ustanoveními nájemní smlouvy, má 

stejně jako nájemní smlouva několik klíčových pojmových znaků. Jedním z těchto znaků je 

úplatnost těchto smluv. Klasický vztah, který z těchto smluv vzniká, je pak vztah, kde 

pronajímatel přenechává věc k užívání a to převážně dočasně a vždy úplatně. Ona úplatnost je 

pak v nájemní smlouvě reprezentována nájemným. 

Nájemné a jiné platby jsou v o.z. upraveny mezi § 2246 a § 2254. Již v úvodním 

paragrafu, který stanoví: „strany ujednají nájemné pevnou částkou. Má se za to, že se 

nájemné sjednává za jeden měsíc“ 39 , je uvedena vyvratitelná zákonná domněnka. 

Zákonodárce tak dává stranám smlouvy velkou smluvní svobodu, umožňuje jim si určit, zda 

bude nájemné placeno čtvrtletně, půlročně, či jinak. Zároveň v případě, kdy ve smlouvě ke 

stanovení doby, za kterou se nájemné platí, nedošlo, zákon jasně stanoví, jaká doba se užije. 

Zákon tak posiluje jak institut smluvní svobody, tak institut právní jistoty.  

„Výše nájemného bude zásadně určena obsahem nájemní smlouvy, neboť jde o 

podstatnou náležitost nájemní smlouvy, může však nastat i situace, kdy nebude výše 

nájemného sjednána. Pro tento případ komentované ustanovení zakotvuje pravidlo, že pokud 

si strany výši nájemného neujednají, vzniká právo na nájemné v takové výši, jaká je v den 

uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných podmínek.“ 
40 Komentovaným ustanovením v citaci je myšlen druhý odstavec § 2246.  Při určení onoho 

nájemného v místě obvyklém se pak bude vycházet z výše nájmů určených podle jejich 

místního umístění. Pokud se výše uvedeným způsobem nepodaří výši nájmu určit, budou se 

muset strany nájemního vztahu obrátit na soud. Ten by měl následně výši nájmu určit 

s ohledem na obsah smlouvy a zvyklosti. Pochopitelně tyto způsoby určení výše nájmu se 

použijí jen za předpokladu, že se na ní neshodly strany smlouvy. Zákon zde opět 

upřednostňuje dohodu stran před vším ostatní a jen v těch výjimečných případech, kdy 

k dohodě nedojde, upravuje stanovení jiným způsobem. Píši ve výjimečných případech, 

protože se dá předpokládat a logicky i očekávat, že pokud již dojde k uzavření písemné 

nájemní smlouvy, tak nájemné bude její neopominutelnou součástí.  
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Ještě nedávno účinná soukromoprávní úprava také pochopitelně řešila úpravu 

nájemného. Způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užívání bytu byl 

kogentním způsobem označen za nutnou součást nájemní smlouvy. Právní úprava byla také 

silně ovlivněna postupnými změnami v oblasti výše nájemného, zvláště pak v jeho regulaci. 

Zákon se tak musel postupně vypořádat se situací, kdy nájemné bylo regulované a bylo 

potřeba připravit jeho postupné uvolňování. O této situaci jsem již psal v kapitole Vývoj 

nájmu bytu. „Bylo také rozlišováno základní nájemné a nájemné za vybavení bytu, takže 

pokud v nájemní smlouvě, která je nájemní smlouvou dosud platnou, je toto rozlišení 

obsaženo, jde stále o platné ujednání, a nájemné též za vybavení bylo nutno hradit. Pokud byl 

uzavírán nový smluvní vztah, nájemní smlouva s novým nájemcem, bylo věcí dohody nájemce 

a pronajímatele, jaké nájemné určí.“ 41         

Nový občanský zákoník dále obsahuje úpravu plnění spojených s užíváním bytu nebo 

s ním souvisejících služeb. Všeobecně je zákonem upřednostňována dohoda stran ve věci 

těchto plnění. V nájemním vztahu je to pak pronajímatel, kdo zajišťuje podobu nájmu 

nezbytné služby. Mezi ty zákon zařazuje: „dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod 

včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných 

částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, 

případně provoz výtahů.“ 42 Tyto služby zákon uvádí a vymezuje je jako nezbytné. Nijak však 

nebráním stranám nájemního vztahu v tom, aby si určily i jiné služby, než ty v zákoně 

uvedené. Zákonný výčet se tak může podstatně rozrůst.  Podstatou nezbytných služeb je pak 

skutečnost, že jsou potřebné pro řádné užívání bytu. Občanský zákoník dále stanoví, způsob 

rozúčtování cen a úhrady služeb stanoví jiný právní předpis. 

4.1 Právní úprava zákona č.67/2013 Sb. 

Tímto právní předpisem je zákon, jehož celý název zní zákon, kterým se upravují 

některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 

prostor v domě s byty. Zákon v § 1 stanovuje, jaké otázky vlastně řeší, konkrétně se jedná o: 

„otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v 

domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, 

vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.“43 A zároveň zákon stanovuje povinnou 

písemnou formu ujednání podle tohoto zákona. V druhém paragrafu zákon vymezuje klíčové 
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pojmy. Poskytovatelem služeb rozumí buď vlastníka nemovitosti (vlastníka jednotky v domě 

rozděleném na jednotky) nebo společenství vlastníků jednotek. Za příjemce je pak v zákoně 

označen nájemce bytu nebo vlastník jednotky. Zúčtovacím obdobím rozumí zákon: „období, 

za které poskytovatel služeb provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů; zúčtovací 

období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb.“44  

Zákon č.67/2013 také obsahuje vlastní výčet služeb, ten je až na malé odlišnosti 

(někde konkretizace služby, jinde přidání či ubrání slova) prakticky totožný s výčtem 

obsaženým v o.z.. V zákoně jsou dále také upraveny zálohy za služby poskytované s užíváním 

bytu. K určení výše záloh mohou dojít strany několika cestami. Tou první je klasická dohoda, 

která je v nové úpravě soukromého práva upřednostňována, dále pak rozhodnutí družstva 

nebo rozhodnutí společenství vlastníků. „Pokud by k dohodě nedošlo, je na poskytovateli 

služeb, aby příjemci určil měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl 

z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku nebo podle posledního 

zúčtovacího období anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.“45    

Jiná pravidla se uplatní za předpokladu, kdy nedojde k dohodě ve věci určení záloh, 

týkajících se dodávek vody a odvádění odpadních vod. Zálohy se pak vypočítávají dle zákona 

v maximální výši jedné dvanáctiny dodávek, a to podle skutečné spotřeby vody za předchozí 

roční období. Zvláštní úprava u záloh, týkajících se vody, jistě spočívá v nejvyšší důležitosti 

těchto služeb. Jejich potřeba je při srovnání s jinými službami téměř neměřitelná.  

Dále jsou v zákoně upraveny způsoby rozúčtování nákladů na služby. Ohledně 

způsobů rozúčtování zákon opět upřednostňuje dohodu, v tomto případě dohodu mezi 

poskytovatelem služeb a dvoutřetinovou většinou nájemců. Jako alternativní základní způsob 

je dále uvedeno rozhodnutí družstva nebo společenství vlastníků jednotek. Pokud nedojde 

k určení způsobů rozúčtování podle výše uvedených možností, upravuje odstavec 2 § 5 

zákona způsoby rozúčtování u jednotlivých služeb. Zákon dále v § 6 stanoví: „Náklady na 

dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě ujednání 

poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání 

družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním 

všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a 
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centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.“46 

V záležitostech tepla a teplé vody se v zákonných ustanoveních klade silný důraz na slovo 

všemi. Z tohoto vyvozuji speciální důležitost těchto ustanovení týkajících se konkrétně tepla a 

teplé vody.  

V dalších ustanoveních se zákon zabývá vyúčtováním záloh. Zde stanoví, že 

poskytovatel služeb vyúčtuje za zúčtovací období příjemci skutečnou výši nákladů a záloh. A 

také povinnost poskytovatele doručit vyúčtování do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího 

období. Následující paragraf 8 zákona upravuje možnost příjemce služeb nahlížet do 

podkladů vyúčtování, případně i podávat námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování. Námitky 

může příjemce služeb podat neprodleně, nejpozději pak do třiceti dnů ode dne doručení 

vyúčtování. Poskytovatel pak musí tyto námitky vyřídit nejpozději do třiceti dnů ode dne 

jejich podání. 

Nově je také v zákoně č.67/2013 Sb., upraven institut paušální platby. „Paušální 

platba znamená, že je možné sloučit do jedné paušálně placené stanovené částky částku 

nájemného a částku za služby. Také samotnou platbu za poskytované služby je možné stanovit 

paušální platbou.“47 Takové sloučení plateb je provedeno smlouvou mezi poskytovatelem a 

příjemcem služeb, u této smlouvy je stanovena zákonná písemná forma. Navíc zákon 

excesivně uvádí, že paušální dohoda nemusí být uzavřena se všemi nájemci.  

Zákon 67/2013 Sb., obsahuje také vlastní úpravu pokuty a poplatku z prodlení. 

Ohledně použití zákona je stanoveno: „Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se jeho 

ustanoveními i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti. Vznik těchto právních 

vztahů a nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují 

podle dosavadních právních předpisů.“ 48      

4.2 Úprava plateb za služby podle obč.zák. 

Podle právní úpravy občanského zákoníku z roku 1964 byly platby za služby upraveny 

také v jiném právním předpise, než v hlavním kodexu samotném. Velkou roli hrály cenové 

výměry ministerstva financí. V těch byly vymezeny jak služby, které pronajímatel poskytoval 

nájemci, tak jejich cena (spíše cenová regulace). Dohoda mezi pronajímatelem a většinou 

nájemců byla rozhodující jen v těch případech, které zákonný předpis neupravoval.  
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4.3 Zvyšování nájemného v o.z. 

 Ohledně zvyšování nájemného je v o.z. v souladu s myšlenkami soukromoprávní 

kodifikace uzákoněno silné postavení dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Ono 

speciální postavení dohody oproti jiným způsobům zvyšování nájemného se obecně vyvozuje 

z jejího samostatného postavení v zákoníku a také z důvodu, že jiné způsoby zvyšování 

nájemného se uplatní až za předpokladu absence dohody. O dohodě samotné je v zákoně 

stanoveno jen to, že si strany mohou dohodnout každoroční zvyšování nájemného. Na základě 

zásad o.z., zvláště pak zásady smluvní svobody, se pak z krátkého ustanovení dá vyvodit 

mnohem více. Pokud si strany mohou dohodnout každoroční zvyšování nájemného dle 

zákonných ustanovení, jistě mají také možnost uzavřít dohodu, ve které bude stanoveno, že se 

nájemné zvyšovat nebude. Zákon sice uvádí, že dohoda upravuje každoroční zvyšování, ale 

zde je slovo většinově vykládáno jako nejčastější možný interval zvyšování nájmu. Vůli stran 

je pak plně podřízen obsah oné dohody. Jakým způsobem se bude nájem měnit, o jakou 

částku půjde, či zda bude zvyšování nájmu upraveno v jiné dohodě, to vše je v plné režii 

stran. 

 V případě, kdy nedojde k dohodě stran ve věci zvyšování nájmu, s nutnou podmínkou 

nevyloučení možnosti zvyšování nájmu v průběhu trvání nájemního vztahu, může 

pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Ono zvýšení je 

zákonem z pochopitelných důvodů limitováno. „Limit je určen tak, že k navýšení může dojít 

až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Jde tedy o navýšení o tolik, 

aby nájemné po zvýšení odpovídalo svou výší nájemnému obvyklému v místě a čase.“49 Toto 

ovšem není jediná podmínka, která limituje možnost pronajímatele navrhnout zvýšení nájmu. 

Další limitací je pak fakt, že navržené zvýšení spolu s tím, které proběhlo v posledních třech 

letech, nebude celkově více než dvacet procent. Zvyšování nájemného je pak ještě omezeno 

časovou podmínkou, kdy zákon stanoví: „k návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti 

měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá 

splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.“ 50 Tato časová podmínka pak slouží 

jako ochrana nájemce před příliš častým zvyšování nájemného. Návrh samotný pak musí být 

v písemné formě, musí být nájemci doručen a musí z něj být patrno, že zvýšení nájemného je 

v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně. V případě, kdy pak jednostranný návrh 

pronajímatele na zvýšení nájmu nesplňuje stanovené podmínky, se k němu nepřihlíží. 
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4.4 Vládní nařízení č.453/2013 Sb. 

 O.z. dále stanoví, že podrobnosti a postup pro určení srovnatelného nájemného 

v obvyklém místě upravuje prováděcí právní předpis. Tím je nařízení vlády č.453/2013 Sb., o 

stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném 

místě, ze dne 11. prosince 2013.  

 Toto nařízení se nejprve věnuje vymezení klíčových pojmů. Srovnatelné nájemné tak 

definuje jako: „nájemné placené v současné době za srovnatelný byt v domě ve srovnatelném 

místě a v obdobných dalších podmínkách rozhodných pro výši ujednaného 

nájemného.“51Srovnatelné nájemné v místě obvyklém je pak souhrnná veličina souhrnných 

nájemných.  

 Ke způsobu stanovení srovnatelného nájemného v místě obvyklém zákon stanoví dva 

způsoby. Tím prvním je znalecký posudek o výši obvyklého nájemného a tím druhým pak 

stanovení nájemného na základě prokazatelného doložení výše alespoň tří srovnatelných 

nájmů. Tyto způsoby zjištění nájemného se užijí i na případy, kdy je nájemci k zajištění jeho 

bytových potřeb pronajat jiný než obytný prostor. V nařízení je také obsažena úprava 

posuzování srovnatelnosti nájmů. Při posuzování stanovuje nařízení podmínku, že: „musí 

existovat shoda alespoň v některých z variant charakteristik, a to v odpovídajícím množství 

charakteristik, které podstatně ovlivňují výši nájemného.“52 Pro srovnatelnost nájemného jsou 

pak klíčové tyto charakteristiky: srovnatelnost nájemních vztahů, zvláště pak práva a 

povinnosti z nich plynoucí; srovnatelnost obytné hodnoty bytu.  

 Při zjišťování srovnatelnosti se neužije nájemné ze zvláštních nájmů bytu. Pro příklad: 

služební byty, byty zvláštního určení. 

 V situaci, kdy dojde ke stanovení nájemného v místě obvyklém, což je jedna 

z podmínek návrhu na zvýšení nájemného, zasílá pronajímatel, pokud splnil i ostatní 

podmínky, návrh nájemci. Návrh je tedy doručen nájemci a ten se k němu může vyjádřit. 

V zásadě má tři možnosti, jak na návrh o zvýšení nájemného reagovat, pokud má návrh 

všechny zákonné náležitosti. 

 První a pronajímatelem logicky nejvíce žádaná reakce nájemce je přijetí návrhu. Svůj 

souhlas s návrhem pak nájemce vyjádří tím, že zaplatí nájemné, tak jak bylo navrženo, 
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počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu na zvýšení nájemného. Zároveň, pokud 

nájemce nesdělí písemnou formou do dvou měsíců od dojití návrhu, že návrh přijímá, vznikne 

pronajímateli možnost obrátit se s určením výše nájemného na soud. Tudíž nájemce nemůže 

svůj souhlas projevit jen mlčky, tím že začne platit nově navrženou výši nájmu, ale musí 

fakticky písemně s návrhem souhlasit.  

 Dalšími možnostmi jsou pak odmítnutí návrhu nebo ono výše uvedené nesdělení 

přijetí nového nájmu. Oba tyto způsoby vyjádření nájemce pak mají ve výsledku stejný efekt. 

„Pronajímatel má v případě absence písemného souhlasu nájemce e zvýšením, nebo pokud 

sdělí pronajímateli nájemce výslovně, že nesouhlasí se zvýšením nájemného, možnost 

domáhat se návrhem u soudu rozhodnutí soudu o určení nájemného.“53 Tento návrh může 

podat pronajímatel v omezené lhůtě tří měsíců, která začíná běžet uplynutím dvouměsíční 

lhůty nájemce pro písemné přijetí. Návrhu, který by pronajímatel k soudu podal po uplynutí 

této lhůty, by nebylo vyhověno, za předpokladu námitky nájemce o uplynutí lhůty. Soud 

následně na návrh rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a času obvyklá. Není tak 

vázán původním návrhem pronajímatele na zvýšení nájemného. 

 O.z. obsahuje samozřejmě také právní úpravu snižování nájemného. Pro to se užijí 

ustanovení upravující jednostranné zvýšení nájmu s pochopitelnými úpravami. Návrh na 

snížení nájemného tak podává nájemce, nikoliv pronajímatel. Návrh po splnění zákonných 

podmínek, tedy vymezení srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, 

pravděpodobně i splnění podmínky, aby navržené snížení společně se snížením, které 

proběhlo v předchozích třech letech, nepřesáhlo dvacet procent nájmu. Za předpokladu 

nesouhlasu pronajímatele se pak může nájemce v zákonem stanovené lhůtě obrátit na soud.  

4.5 Zvyšování nájemného podle obč.zák. 

 V předcházející právní úpravě byla také zakotvena možnost zvyšování nájemného. 

V obč.zák. byla upřednostněna dohoda pronajímatele s nájemcem o zvýšení nájemného.  

Úprava jednostranného zvyšování nájemného byla obsažena ve stejnojmenném zákoně 

č.107/2006 Sb. Z něho vyplývalo, že pronajímatel posílal nájemci oznámení o jednostranném 

zvýšení nájmu, které muselo obsahovat odůvodnění ke zvýšení. Nájemce se mohl z důvodu 

neplatnosti oznámení obrátit na soud se žalobou na neplatnost zvýšení nájemného.  Pokud 
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bylo ovšem soudem rozhodnuto o oprávněnost pronajímatelovi žádosti o zvýšení, musel pak 

nájemce doplatit nájemné zpětně. 

 4.6 Zvýšení nájemného v souvislosti se zlepšením užitné hodnoty pronajatého bytu 

 V o.z. je nově upravena možnost pronajímatele jistou formou žádat zvýšení 

nájemného, za předpokladu stavebních úprav, které jsou pro byt nebo dům prospěšné. V § 

2250 jsou takto označeny úpravy, které: „trvale zlepšují užitnou hodnotu pronajatého bytu či 

celkové podmínky bydlení v domě, anebo mají za následek trvalé úspory energie nebo 

vody.“54 Pokud pronajímatel provede takové stavební úpravy, může dle zákonného ustanovení 

uzavřít s nájemci dohodu o zvýšení nájemného. Toto zvýšení je ovšem limitováno, může být 

maximálně ve výši deseti procent z účelně vynaložených nákladů ročně. Za předpokladu 

dohody s alespoň dvěma třetinami bytů v domě se zvýšením nájemného, se tato dohoda bude 

vztahovat i na ostatní nájemce. 

 Zákon upravuje i situaci, kdy k dohodě popsané výše nedojde. V tomto případě pak 

může pronajímatel navrhnout zvýšení nájemného ročně o tři a půl procenta z vynaložených 

nákladů, u těchto nákladů pak platí domněnka účelnosti. Návrh na zvýšení nájemného musí 

obsahovat výši nájemného a pronajímatel musí doložit splnění podmínek podle ustanovení ho 

upravujících, jinak se k němu nepřihlíží. 

 Ustanovení, která upravují zvyšování nájemného v souvislosti se zlepšením užitné 

hodnoty pronajatého bytu, byla zařazena do nové soukromoprávní úpravy jako zvláštní druh 

zvyšování nájemného pronajímatelem. Základní ustanovení věnující se zvyšování nájemného 

nelze použít na všechny případy. V některých situacích je vhodnější užití této speciální úpray. 

Tato ustanovení jsou všeobecně vykládána jako motivující pro pronajímatele, aby 

rekonstruovali své bytové objekty. Zákon tak na jedné straně sleduje zlepšení bytové situace, 

zkvalitnění bytového zázemí a na straně druhé se snaží pronajímatelům zajistit, že se jim 

jejich investice do zkvalitnění bydlení vrátí. 

 Zákonem upravená dohoda, která je v ustanoveních upravena dvojím způsobem, je tak 

základem při zvyšování nájemného v souvislosti se zlepšením užitných hodnot bytu či domu. 

Jako s každou investicí, je i v případě investic do zlepšení či rekonstrukcí bytových staveb 

lepší zjistit, jakým způsobem se k investici staví nájemci. V případě prvního typu dohod, kde 

může pronajímatel navrhnout zvýšení nájemného až o deset procent z účelně vynaložených 
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nákladů ročně, je pak ona hranice deseti procent stanovena z důvodu prevence skokového 

navýšení nájemného. Některé obytné budovy mohou totiž být před provedením stavebních 

úprav v zoufalém technickém stavu. Omezením maximálního zvýšení nájemného na deset 

procent z účelně vynaložených nákladů jsou tak nájemci lépe chráněni. S přihlédnutím 

k požadované dvou třetinové většině, kterou zákon stanoví pro to, aby se zvýšení nájemného 

vztahovalo na všechny nájemce, se dá vyvodit, že ani zákonodárce nepředpokládá ideální 

situaci, kdy se všichni nájemci shodnou. Dvoutřetinová většina už je pokládána za dostatečně 

silný projev společné vůle nájemníků. 

 V případě, kdy se nepodaří uzavřít dohodu prvního typu, nastupuje dohoda, v níž 

může pronajímatel navrhovat zvýšení nájemného o tři a půl procenta ročně z vynaložených 

nákladů. Tento způsob dohody je v zákoně uveden jako snaha zajistit pronajímateli alespoň 

po malých částech návrat jeho investice do zlepšení bytové situace. Zákon předpokládá 

situace, kdy bude velice komplikované se s nájemníky dohodnout na zvýšení podle prvního 

typu dohody, a proto zavádí tento typ, kdy se prakticky bude jednat jen o velice malé zvýšení 

nájmu. 

 U obou druhů dohody by pak měli být nájemci seznámeni s provedenými stavebními 

úpravami a s náklady na ně vynaloženými. Nájemníkům by mělo být umožněno nahlížet do 

plánů prací, v některých případech by bylo jistě vhodné umožnit nájemcům vybrat způsob 

provedení stavebních úprav. Laicky řečeno aby nájemci věděli, z jakého důvodu dochází ke 

zvyšování nájmu. V ideální situaci pak mají nájemci dostatek informací ohledně plánovaných 

stavebních úprav již před jejich průběhem.  

 Dosavadní právní úprava výslovně neupravovala možnost pronajímatele žádat zvýšení 

nájemného na základě provedení stavebních úprav, které trvale zlepšují užitnou hodnotu 

pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě anebo mají za následek trvalé úspory 

energie nebo vody. Pronajímatel v dosavadní úpravě tak mohl navrhnout zvýšení nájemného 

bytu a jako důvod mohl použít ony stavební úpravy, ale až o.z. vyčlenil tento důvod do 

speciálních ustanovení. Osobně jsem toho názoru, že vymezení tohoto způsobu zvyšování 

nájemného je při současné situaci častých rekonstrukcí velice potřeba.  

 Nejtypičtěji pak lze mezi stavební úpravy zařadit dnes velice oblíbené, ale mnohdy 

nepříliš estetické zateplování panelových domů, výměny vodovodních potrubí, opravy výtahů 

a jiné. Všechny tyto druhy stavebních prací pak musejí objektivně splňovat podmínky 

stanovené v zákoně, aby mohly být za stavební úpravy označeny. Nelze tedy provést úpravy, 
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které budou dle subjektivního hodnocení pronajímatele podmínky zákona splňovat a následně 

pak po nájemcích požadovat zvýšení nájemného.   

4.7 Placení nájemného a jiných plateb 

 O.z. zahrnuje na rozdíl od předcházejícího soukromoprávního kodexu nově 

podrobnější úpravu platby nájemného. Zákon přímo stanoví: „Nájemce platí nájemné předem 

na každý měsíc nebo na jiné ujednané platební období, nejpozději do pátého dne příslušného 

platebního období, nebyl-li ujednán den pozdější.“ 55 Ze zákonného ustanovení tak nově jasně 

vyplývá, že nájemné má být placeno předem na každý měsíc. Dohoda pronajímatele 

s nájemcem ovšem umožňuje i placení nájemného na jiné období. Ve světle soukromoprávní 

kodifikace je pak jasně vidět, že zákon sice zajišťuje klasické měsíční nájemné, ale zároveň 

dává účastníkům velkou smluvní svobodu vybrat si jiné období. V praxi pak mohou vznikat 

nájmy placené za období šesti a více měsíců.  

 Zákon také jasně uvádí, že nájemné má být placeno nejpozději do pátého dne 

příslušného platebního období, pokud se strany nedohodnou na pozdějším datu. Toto 

ustanovení tak stranám umožňuje si k platbě nájemného vybrat den, ale zároveň chrání stranu 

nájemce od toho, aby po něm pronajímatel chtěl nájem za několik platebních období dopředu. 

V případech, kdy je platební období smluvně upraveno na několik měsíců, pak ona zákonná 

pětidenní lhůta slouží také k tomu, aby nebyl nájemce nucen platit nájemné na přání 

pronajímatele, třeba hned první den období. 

 V zákonných ustanoveních je dále uvedeno, že společně s platbou nájemného platí 

nájemce zálohy nebo náklady na služby, které jsou mu poskytovány pronajímatelem. Tudíž se 

na ně uplatní stejné podmínky jako pro placení nájemného. „Dále je obsažen odkaz na § 

2253, který se zabývá sporem mezi nájemcem a pronajímatelem o dlužné nájemné, nebo 

stavem, kdy se nájemce domáhá plnění ze smlouvy nájemní, avšak pronajímatel to odmítá 

s námitkou jeho neplacení nájemného.“56 Tato ustanovení řešící spory ohledně nájemného se 

pak obdobně použijí i na ustanovení o zálohách a nákladech na služby. 

 V druhém odstavci § 2251 je řešena úprava zakázaných plnění. Pronajímatel má tak 

zakázáno: „požadovat po nájemci jiná plnění než uvedená v odstavci 1, ať již ve formě vkladu 

nebo jinak, ani platbu nájemného později datovaným šekem nebo jiným obdobným 
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způsobem.“57 Toto ustanovení má tak chránit nájemce proti případným jiným plněním, která 

jsou jiná, než plnění v zákoně vymezená. 

 Ustanovení upravující placení nájemného a zálohy nebo náklady na služby přinesla do 

úpravy nájmu bytu jistotu. Nyní je přesně stanoveno, za které období se nájem platí, do 

kterého dne má být zaplaceno, a že se platí předem. Stále velkou roli hraje i dohoda 

pronajímatele s nájemníkem, která je ovšem omezena kogentními ustanoveními, na příklad 

zákazy dalších plnění. 

4.8 Možnost nájemce nahlédnou do vyúčtování 

 O.z. také obsahuje úpravu možnosti nájemce nahlédnout do vyúčtování nákladů na 

poskytnuté služby za minulý rok. Pokud této možnosti nájemce využije, umožní mu 

pronajímatel nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období nahlédnout do 

vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý kalendářní rok. Nájemce má také 

možnost pořídit si z vyúčtování výpisy, opisy a kopie. Zároveň má nájemce právo nahlížet a 

pořizovat si kopie a opisy z dokladů týkajících se účtovaných nákladů. 

 Čtyřměsíční lhůta je v tomto případě stanovena nejspíše z důvodu, aby měl 

pronajímatel dostatek času na opatření materiálů, které má nájemci předložit.  

Právní úprava nedoplatku a přeplatku je pak upravena v § 2252. „Občanský zákoník 

určuje, že nedoplatek i přeplatek na zálohách za služby, se platí ke stejnému datu. Zásadně 

občanský zákoník upřednostňuje dohodu nájemce a pronajímatele o tom, jakým způsobem 

bude nedoplatek zálohy na poskytnuté služby nebo přeplatek záloh na poskytnuté služby mezi 

smluvními stranami placen nebo vracen.“58 Pokud k této dohodě nedojde, upravuje nový 

občanský zákoník vlastní lhůtu pro splatnost. Určuje její délku na tři měsíce po uplynutí lhůty 

uvedené v první odstavci § 2252. Logicky se tedy jedná o tříměsíční lhůtu, která počíná běžet 

30. dubna.  

Dosavadní úprava občanského zákoníku neobsahovala speciální ustanovení o placení 

nedoplatků nebo přeplatků záloh za služby. Tato ustanovení byla upravena v jiných právních 

předpisech. O.z. tak naplňuje svůj účel jako komplexní kodex a nyní již tuto úpravu přímo 

obsahuje. 
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Nově je v o.z. také upravena možnost složení dlužného nájemného do notářské 

úschovy. „Nedohodnou-li se strany o dlužném nájemném, nelze nájem vypovědět pro 

nezaplacení nájemného, uloží-li nájemce dlužné nájemné, popřípadě jeho spornou část do 

notářské úschovy a vyrozumí o tom pronajímatele.“59  Občanský zákoník reaguje tímto 

ustanovení na možnou situaci, do které se mohou strany nájemního vztahu dostat. V praxi 

může často nastat situace, kdy budou mezi pronajímatelem a nájemcem spory ohledně 

možného dlužného nájemného. V takovém případě by pak mohl pronajímatel vypovědět 

smlouvu z důvodu nezaplacení nájemného. Zákon tak poskytuje nájemci, za předpokladu 

složení onoho dlužného nájemného do úschovy, ochranu před ukončením nájmu.  

Notářské úschovy může nájemce využít i za jiné situace upravené v o.z., a to 

v případě, kdy nájemce požaduje plnění z nájemní smlouvy, ale pronajímatel odmítá smlouvu 

plnit s námitkou neplacení nájemného. Nájemce může pronajímatelovi námitku vyřešit 

složením dlužného nájemného nebo jeho sporné části opět do notářské úschovy. 

4.9 Jistota 

 Dohodou stran nájemního vztahu může vzniknout povinnost nájemce zaplatit 

peněžitou jistotu. Nájemce dává pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní 

jiné povinnosti vyplývající z nájmu. U jistoty zákon stanoví, že její výše nemůže být vyšší než 

šestinásobek měsíčního nájemného. Strany si také mohou dohodnout jistotu podstatně nižší 

než je její zákonné maximum. 

 Jistota po jejím složení pak funguje jako forma zajištění, kterou může pronajímatel 

použít na úhradu svých pohledávek vůči nájemci. Jistota vzniká jen dohodou, nelze ji tedy 

nájemci jednostranně vnutit pronajímatelem. V praxi je ovšem požadavek na složení jistoty na 

straně pronajímatelů velice častý. Strany si mohou dohodnout vznik povinnosti složit jistotu 

buď na začátku nájemního vztahu, nebo kdykoliv v jeho průběhu.  

 Na rozdíl od předcházející právní úpravy již není v o.z. přesně vymezen účel, na který 

může být jistota použita. Ze zákonného ustanovení vyplývá, že jistoty bude užito k zajištění 

zaplacení nájemného, případně k zajištění splnění povinností vyplývajících z nájmu. 

„Dosavadní právní úprava v § 686a odst. 3 ObčZ 1964 určovala, že pokud se pronajímatel s 

nájemcem nedohodnou jinak, může pronajímatel tyto prostředky použít k úhradě pohledávek 

na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě 
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jiných dluhů nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu 

nebo vykonatelným rozhodčím nálezem, nebo nájemcem písemně uznaných závazků.“ 60  Nová 

úprava tak opět dává přednost smluvnímu ujednání stran, které nejsou ve svých způsobech 

užití jistoty příliš omezeny.  

 S jistotou se také pojí povinnost pronajímatele ji při skončení nájmu vrátit nájemci. 

Pronajímatel má však nárok započítat si to co mu nájemce z nájmu dluží. Z tohoto ustanovení 

je opět vidět posílení institutů soukromoprávní kodifikace. Není již třeba, aby dluhy byly 

přiznané vykonatelným rozhodnutím či vykonatelným nálezem. 

 Nájemce má na druhé straně nárok na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve 

výši zákonné sazby. Nabízí se otázka, o jakou sazbu půjde. Občanský zákoník ji přesněji 

nevymezuje a tak je nutné se obrátit na obecná ustanovení upravující úroky. V § 1802 je pak 

uvedeno, že pokud úroky zákon nestanoví, platí se obvyklé úroky požadované za úvěry. Nic 

ale neomezuje strany nájemní smlouvy, aby se vzájemně dohodly na úrocích vyšších než 

uvedených v zákoně. 
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5. Práva povinnosti stran nájmu bytu 

 O.z., jako komplexní soukromoprávní kodex, pochopitelně také obsahuje úpravu práv 

a povinností stran nájemního vztahu. Práva a povinnosti, které v praxi tvoří podstatu 

nájemního vztahu, jsou v občanském zákoníku upravena mezi § 2255 a § 2269. Pod jejich 

úpravu spadají také práva a povinnosti, vyplývající z úprav a jiných změn bytu nebo domu.  

 První povinnost, která je v této úpravě o.z. obsažena, je povinnost nájemce užívat byt 

řádně v souladu s nájemní smlouvou. Řádné užívání se obecně vykládá jako způsob užívání 

bytu v souladu s jeho smluvně určeným účelem. 

 V druhém odstavci § 2255 je následně upraveno právo nájemce v bytě pracovat nebo 

podnikat. Toto právo je ale podmíněno tím, že nájemce onou prací nezpůsobí zvýšené zatížení 

pro byt nebo dům. Zákon tak na jednu stranu chrání nejčastější účel užívání bytu - bydlení a 

na druhou stranu umožňuje nájemci, aby bez souhlasu pronajímatele v bytě pracoval nebo 

podnikal. Ovšem jen za výše uvedeného předpokladu. Nelze totiž po jiných nájemcích v domě 

žádat, aby trpěli zvýšené zatížení, v praxi se bude jistě jednat na příklad o hlukové emise. 

„Uvedená úprava navazuje na stávající judikaturu vyšších soudů, která vychází z toho, že 

samo užívání bytu k bydlení nevylučuje, aby byl byt využíván i pro některé pracovní činnosti, 

které nevyžadují provozovnu, a případnou činnost související např. s pracovními povinnostmi 

nebo s podnikatelskou činností nájemce, neboť opačný přístup by byl nepřípustným omezením 

práv nájemce.“61 

 V § 2256 je upravena povinnost pronajímatele udržovat po dobu nájmu v domě 

náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů. Pronajímatel tak má za úkol starat se o to, 

aby v domě, který je využíván nájemci, byl udržován pořádek. Zajišťuje tak nerušený nájem 

svým nájemcům dle místních poměrů. Pod pojmem pořádek obvyklý podle místních poměrů 

se pak může skrývat celá řada způsobů pořádku, dle místních zvyklostí a tradic. Klasicky se 

pronajímatel bude starat o to, aby nedocházelo k zásahům do nájmů nájemců.  

 Druhý odstavec tohoto paragrafu upravuje povinnost nájemce dodržovat po dobu 

nájmu pravidla, obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování 

obvyklého pořádku podle místních poměrů. Pravidla obvyklá pro chování v domě pak budou 

většinou někde vymezena, typicky pak mezi ně patří neomezování ostatních nájemníků. Pod 
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tímto omezováním si představuji narušování nočního klidu, poškozování společných prostor 

nebo jejich případné znečišťování.  

 Ohledně rozumných pokynů pronajímatele se pak předpokládá, že budou 

směřovat  k zachování obvyklého pořádku.  I v případě těchto pokynu bude jistě vhodnější, 

pokud budou někde vymezeny. Ideálně pak v seznamu přístupném všem nájemcům, například 

vyvěšeném ve vstupní hale. Nájemce je tedy těmito pokyny, které vedou k zachování 

obvyklého pořádku, vázán nad rámec nájemní smlouvy.  

5.1 Údržby domu a bytu  

 Údržba bytu nebo domu je v o.z. upravena obecně v § 2257. V prvním odstavci tohoto 

paragrafu je stanoveno, že: „pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt nebo dům ve stavu 

způsobilém k užívání.“62  V tomto ustanovení je tak upravena základní povinnost 

pronajímatele udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání. Tímto užíváním je pak ve většině 

případů myšleno bydlení, tudíž pronajímatel tak zodpovídá za to, že byt bude způsobilý 

k bydlení. Pronajímatel tak provádí zásadní údržbu a opravy většího rozsahu. Tato úvaha 

vychází i z druhého odstavce § 2257, který stanoví, že nájemce provádí jen běžnou údržbu a 

drobné úpravy související s užíváním bytu. Zákon tak jasným způsobem rozděluje působnost 

ve věci údržby mezi nájemcem a pronajímatelem. Strany si mohou tato ustanovení upravit 

dohodou. Jak u povinností pronajímatele, tak nájemce, je v § 2257 obsažen základ, který je 

v následujících paragrafech dále rozvíjen. 

5.2 Chov zvířat v bytě 

 O.z. nově obsahuje výslovně úpravu týkající se chovu zvířat v bytě. Zvíře je nově 

definováno v § 494 : „Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý 

tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, 

ve kterém to neodporuje jeho povaze.“63 Nájemci nyní zákon umožňuje chovat v bytě zvíře za 

předpokladu, že tento chov nepůsobí pronajímateli nebo ostatní nájemcům obtíže nepřiměřené 

poměrům v domě. Nabízí se tedy otázka, o jaký chov, případně jakých zvířat se bude týkat, 

pokud má potenciál působit takové obtíže. V první řadě se bude jistě jednat o chov zvířat, 

která svou podstatou nejsou domácími. Těžko si lze totiž představit, že by chov zvířat, 

zvyklých žít ve volné přírodě, nepůsobil v nájemním domě obtíže. S velkou pravděpodobností 

se bude jednat také o chov zvířat člověku nebezpečných, typicky se pak může jednat o chov 
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hadů, či jiných jinak nebezpečných zvířat. Dalším druhem chovu, který působí obtíže, může 

být chov zvířat domácích. Ovšem za předpokladu, že tato zvířata mohou zatěžovat ostatní 

nájemce třeba hlukem. 

 S chovem zvířete v bytě se také pojí povinnost nájemce hradit zvýšené náklady na 

údržbu společných částí domu, vyvolané chovem zvířete. Zákon zde takto reflektuje na 

možné zvýšené náklady, které vznikají nájemníkům úklidem společných prostor. Pokud by 

zákon toto ustanovení neobsahoval, došlo by k rozpočítání nákladů na jednotlivé nájemníky, 

to by ovšem vůči ostatním nájemníkům jistě nebylo spravedlivé.  

 O.z. nově tedy již obsahuje úpravu chovu zvířat na rozdíl od minulé úpravy, kde tato 

ustanovení chyběla. Z dikce nové úpravy jasně vyplývá, že je na straně nájemce a jeho práva 

na chov zvířete v bytě. Ovšem strany nájemního vztahu si mohou pochopitelně tato zákonná 

ustanovení upravit dohodou. 

5.3 Úpravy a jiné změny domu a bytu 

 Ohledně úprav a přestaveb stanoví § 2259 toto: „nájemce je povinen strpět úpravu 

bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a 

lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce, nebo provádí-li ji pronajímatel na příkaz 

orgánu veřejné moci, anebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma. V ostatních případech lze 

změnu provést jen se souhlasem nájemce.“64 V tomto ustanovení tak zákonodárce jasně 

stanovuje, že zásadní podmínkou pro provedení úprav a jiných změn je souhlas nájemce. Jen 

v těch situacích, které zákon poměrně jasně vymezuje, není souhlasu nájemce třeba. Silné 

postavení nájemce vyplývá z jeho práva na nerušené užívání bytu. 

 V o.z. je dále upravena situace, kdy se provádějí úpravy, přestavby a další změny bytu 

nebo domu, které vyžadují vyklizení bytu. Může se stát, že se bude jednat o úpravy požadující 

vyklizení a zároveň se bude jednat o případ, kdy není třeba nájemcova souhlasu. Nájemce se 

tím nachází ve složité situaci, kdy musí vyklidit byt a zároveň k úpravám nedává souhlas. O.z. 

tak nájemci poskytuje v takové situaci zvláštní ochranu. Pronajímateli vzniká právo provést 

úpravy zmíněné výše až poté, co se vůči nájemci zaváže, že mu poskytne přiměřenou náhradu 

účelně vynaložených nákladů, které vznikají nájemci v souvislosti s vyklizením bytu, a 

zaváže se také k zaplacení přiměřené zálohy na tyto náklady. Nejtypičtějším příkladem 

takových nákladů, pak budou náklady na stěhování. 
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 O.z. také obsahuje v § 2260 úpravu povinnosti pronajímatele informovat nájemce o 

budoucích úpravách. Informace by měla obsahovat údaje o úpravách, konkrétně pak: alespoň 

povaha prací, předpokládaný den zahájení prací, odhad trvání prací, nezbytná doba, po kterou 

musí být byt vyklizen. Lhůta k informování nájemce je v zákoně vymezena jako nejméně 

tříměsíční. Výjimku z této lhůty pak představuje případ, kdy je lhůta vyloučena okolnostmi 

případu. „Okolnostmi, které informaci v tomto časovém horizontu mohou vylučovat, je např. 

to, že teprve později se zjistí, že bude trvat přestavba déle, než se původně zamýšlelo, např. 

z důvodu technického stavu určité části konstrukce domu, která byla dříve nepřístupná.“65 

Případné další podmínky a výjimky z informování si pak strany nájemního smlouvy mohou 

dohodnout smluvně.  

 § 2260 pak ve svém třetím odstavci upravuje situaci, kdy nájemce nesdělí 

pronajímateli v zákonné lhůtě, že byt na požadovanou dobu vyklidí. Tato povinnost se váže 

k prvnímu odstavci tohoto paragrafu. Pokud tedy nastane situace, kdy nájemce musí i bez 

svého souhlasu z důvodu stavebních úprav vyklidit byt, musí zároveň pronajímateli oznámit, 

že byt vyklidí. Pokud nedojde k oznámení o tom, že byt vyklidí, zákon předpokládá, že 

nájemce vyklidit byt odmítl. Lhůta nájemce na sdělení je deset dní. V případě odmítnutí pak 

vzniká právo pronajímatele obrátit se na soud. 

 V případě, kdy stavební úpravy vyžadují vyklizení bytu na krátkou dobu (zákon uvádí 

nejdéle na týden), postačí oznámit to nájemci alespoň deset dní před zahájení úprav. Společně 

s kratší dobou nutného vyklizení je spojen také kratší zásah do nájemcových práv, konkrétně 

pak do práva na řádné užívání bytu. Z důvodu slabšího zásahu, zvláště pak v případech, kdy 

nutné vyklizení trvá jen velmi omezenou dobu, by bylo nespravedlivé, aby nájemce měl plnou 

deseti-denní lhůtu na vyjádření. Nájemcova lhůta, zda s vyklizením souhlasí, se tak zkracuje 

na pět dnů. V reálné situaci se pak pronajímatel dostane do nezáviděníhodné pozice. Pokud se 

nájemce ve zkrácené lhůtě nevyjádří, tak dle zákona vyklizení bytu odmítl. Představa, že se 

pronajímatel pak v této věci bude obracet na soud, je pak vzhledem k očekávané době než 

dojde k soudnímu rozhodnutí, poněkud idealistická. 

 Ve chvíli, kdy se nájemce ve lhůtě, ať již deseti či pěti denní, nevyjádří k vyklizení 

bytu, hledí se na něj, jako by odmítl byt vyklidit. Takovou situaci pak řeší § 2262 občanského 

zákoníku. „Odmítne-li nájemce byt vyklidit, může pronajímatel navrhnout soudu, aby rozhodl 
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o vyklizení bytu; nepodá-li však návrh do deseti dnů po nájemcově odmítnutí, právo domáhat 

se vyklizení zaniká.“66 Poté co se pronajímatel obrátí na soud se žádostí o rozhodnutí o 

vyklizení, musí prokázat účelnost úprav, přestaveb a nezbytnost vyklizení bytu nebo domu. 

Pokud pronajímatel prokáže výše uvedené, soud jeho návrhu vyhoví, zároveň může soud 

uložit stranám různá přiměřená omezení. 

5.4 Provedení úprav nájemcem 

 Úpravy, přestavby a jiné změny v bytě nebo v domě může za určitých podmínek 

provést také nájemce. K takovým činnostem ovšem potřebuje souhlas pronajímatele. U 

takového souhlasu bude jistě vyžadována písemná forma, již jen z důvodu důležitosti 

takového dokumentu. O.z. pak vymezuje případy, kdy nájemce souhlas pronajímatele 

nepotřebuje. Za situace, kdy nesouhlasí: „pronajímatel se změnou, která je nezbytná vzhledem 

k zdravotnímu stavu nájemce, člena jeho domácnosti nebo jiné osoby, která v bytě bydlí, aniž 

má k odmítnutí souhlasu vážný a spravedlivý důvod, nahradí pronajímatelův souhlas na 

návrh nájemce soud.“67 Pronajímatel tak má velice silnou pozici, pokud se jedná o změnu 

jeho vlastní věci. Jeho nesouhlas lze sice nahradit soudním rozhodnutím, ale jen ve velmi 

výjimečných případech. Z dikce zákona vyplývá, že ani zdravotní důvody nájemce nemusí 

jako důvod nahrazení nesouhlasu soudem stačit. Jen v těch případech, kdy pronajímatel 

neprokáže k odmítnutí vážný a spravedlivý důvod, je možno jeho nesouhlas zvrátit. 

 Při ukončení nájmu je pak nájemce povinen změny v bytě nebo domě odstranit, 

s výjimkou případů, kdy to po něm pronajímatel nežádá. Pronajímatel tak má nárok na to, aby 

se k němu jeho majetek vrátil ve stavu původním. Zákonné ustanovení si pochopitelně mohou 

strany upravit dohodou. 

5.5 Poškození nebo vada bytu 

 O.z. také obsahuje ustanovení, upravující poškození či vady bytu. S právem užívání 

bytu se pojí pro nájemce i povinnosti. Jednou z nich je pak oznámení vad nebo poškození 

pronajatého bytu. To je řešeno v§ 2264 o.z. „Zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, 

které je třeba bez prodlení odstranit, oznámí to ihned pronajímateli; jinou vadu nebo 

poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí to pronajímateli bez zbytečného 

odkladu.“ 68  Pronajímatel má po dobu nájmu omezené možnosti, jakými by mohl na 

poškození bytu přijít. Zároveň má však povinnost udržet byt ve stavu způsobilém k užívání. 
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Nájemce tak u poškození, které je třeba bez prodlení odstranit, což bude typické pro vady a 

poškození závažného charakteru, musí pronajímateli nahlásit vady ihned. V případě, kdy se 

jedná o vady nižší závažnosti, které brání obvyklému užívání, pak toto nájemce oznámí 

pronajímateli bez zbytečného odkladu. Strany si mohou tato ustanovení modifikovat 

v nájemní smlouvě. 

 Nájemce pak činí podle svých možností to, co lze očekávat, aby poškozením, které je 

třeba bez prodlení odstranit, nevznikla další škoda. Nájemce není v případech poškození a 

vad, které je třeba bez prodlení odstranit, vázán jen oznamovací povinností. V souladu 

s prevenční povinností má také zabránit další škodě. V této souvislosti pak má nárok na 

náhradu nákladů účelně vynaložených na prevenci další škody, tento nárok však nemá 

v případě, kdy bylo poškození a vady způsobeny okolnostmi, za které nájemce odpovídá.  

 Pronajímatel po ohlášení vady nebo poškození nájemcem pak odstraní tyto vady 

v přiměřené době. Délka přiměřené doby odpovídá závažnosti vady a poškození. 

 „Neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu a řádně, 

může poškození nebo vadu odstranit nájemce a žádat náhradu odůvodněných nákladů, 

popřípadě slevu z nájemného, ledaže poškození nebo vada nejsou podstatné.“69 Nájemci se 

tak za předpokladu neodstranění vady pronajímatelem otevírá možnost vadu odstranit sám, 

s nárokem na náhradu nebo slevu z nájemného. Nájemce však musí dát pronajímateli šanci 

ona odstranění provést, zákon udává odstranění řádné a bez zbytečného odkladu. Tyto 

charakteristiky odstranění se budou logicky posuzovat případ od případu, podle vady, její 

závažnosti, možnosti odstranění a dalších kritérií. 

 Pokud nájemce neoznámí pronajímateli vadu nebo poškození, které zjistil nebo měl a 

mohl zjistit, bez zbytečného odkladu, nemá právo na náhradu nákladů. Když pak vadu sám 

odstraní, nemá nárok ani na slevu z nájemného.  

 § 2266 obsahuje úpravu situace, kdy pronajímatel má odstranit poškození nebo vadu, 

ale neučinil tak. Pokud k odstranění vad a poškození nedojde ani v dodatečné lhůtě a vada 

nebo poškození nejsou způsobeny okolnostmi, za které odpovídá nájemce, vzniká nájemci 

právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Toto právo je ještě navíc podmíněno tím, že ono 

prodlení pronajímatele ve věci odstranění vad a poškození představuje hrubé porušení 
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povinností pronajímatele. Jedná se zde tedy o výjimečnou situaci, kdy po řádném ohlášení 

pronajímatel nekoná, vada je závažnějšího charakteru, apod. 

 V případě, kdy za vadu a poškození způsobené okolnostmi, za které nájemce 

odpovídá, tyto vady nebo poškození sám nenapraví, odstraní je na jeho náklady pronajímatel. 

O.z. tak reaguje na situace, kdy nájemce vlastně způsobí poškození nebo vadu bytu, ale 

jejich odstranění již neprovede. V ustanovení upravující následné odstranění vady 

pronajímatelem na účet nájemce, není uvedena lhůta, od které má pronajímatel vady 

odstraňovat. Bude tak jistě vhodné, aby se pronajímatel a nájemcem dohodli na těchto 

lhůtách, případně na obecných ustanoveních ohledně odstranění vad nebo poškození. 

V některých případech pak dojde dohodou k úpravě poměrů, strany se například rozhodnou, 

že všechny opravy bude provádět pronajímatel a zároveň se dohodnou na úhradě nákladů 

těchto oprav. 

 O.z. dále v § 2268 upravuje situaci, kdy se ustanovení o vadě nebo poškození bytu 

použijí obdobně, kdy právu nájemce užívat byt brání třetí osoba. „Pokud nájemce zjistí, že 

třetí osoba, s níž není v žádném právním vztahu, mu hodlá bránit v užívání bytu, je povinen 

ihned, popř. bez zbytečného odkladu, podle míry rušivého zásahu třetí osoby, informovat 

pronajímatele a je také sám oprávněn učinit podle svých možností, vše aby zabránil vzniku 

dalších škod v důsledku zásahů do jeho práva hrozících mu ze strany třetí osoby.“70 

Pronajímatel tak po tom, co se od nájemce o třetí osobě dozví, má odstranit ono narušení. 

Povinnost pronajímatele se obecně vyvozuje jak z jeho základní povinnosti zaručit užívání 

bytu, tak z faktu, že ustanovení § 2268 jsou podpůrná k ustanovení o vadě nebo poškození 

bytu. Stejně jako u obecných ustanovení, má jistě nájemce i v tomto případě možnost 

vypovědět nájem bez výpovědní doby. 

 Druhý odstavec § 2268 obsahuje úpravu situace, ve které dojde k narušení užívání 

bytu, ale ne třetí osobou, nýbrž ustanovením zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci 

vydaném na základě zákona. I na tuto situaci se použijí ustanovení o vadě nebo poškození 

bytu obdobně. 

 O.z. obsahuje také úpravu nepřítomnosti nájemce v bytě. V § 2269 se stanoví: „ví-li 

nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt 
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mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas pronajímateli.“71 Společně s tímto 

oznámením má také nájemce označit osobu, která v případě, kdy to bude nutně potřebné, 

umožní vstup do bytu. Zákon zde tak chrání jak pronajímatele, tak ostatní nájemce, před 

případným poškozením nebo vadou bytu, která může nastat v době nájemcovi nepřítomnosti. 

 V případě, kdy nájemce tuto povinnost nesplní a z tohoto důvodu nastane vážná újma, 

se jeho jednání považuje za porušení smlouvy závažným způsobem. 
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6. Skončení nájmu bytu 

 V této části své diplomové práce se budu věnovat způsobům skončení nájemní 

smlouvy. V úvodu této kapitoly zopakuji způsoby skončení nájmu, tak jak je upravoval 

obč.zák.. Jsem přesvědčen, že zde je tuto úpravu třeba zmínit, aby bylo vidět, jak se s ní nová 

úprava vypořádala, jaké způsoby převzala a jaké ne. 

6.1 Skončení nájmu dle právní úpravy obč.zák. 

 Obč.zák. uváděl v části, kde řešil skončení nájmu (podle staré terminologie zánik 

nájmu), jako první důvod dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem. Zákon u ní stanovoval 

povinnou písemnou formu, jinou formu nepřipouštěl. Obsah této dohody ovšem v občanském 

zákoníku příliš vymyzen nebyl. Logicky pak její součástí muselo být označení stran a datum, 

ke kterému byl nájem ukončen. Na případný zánik nájmu dohodou se neuplatňovala 

ustanovení o bytové náhradě. 

 Dalším druhem zániku nájmu, upraveným v občanském zákoníku, byl zánik nájmu 

bytu uplynutím doby. Dle zákonných ustanovení, pak v situaci, kdy nájem bytu byl sjednán na 

určitou dobu, skončil uplynutím této doby.  

 Za předpokladu, že byl nájem bytu sjednán na dobu výkonu práce, skončil tento nájem 

poslední dnem měsíce, který následoval po měsíci, ve kterém nájemce přestal vykonávat 

práci. Ovšem toto ukončení vykonávání prací nesmělo být podmíněno vážnými důvody, 

pokud ty nastaly, tak se skončení nájmu řídilo jiným ustanovení. Nájemci se tak tímto 

ustanovením zajišťovala ochrana v situacích, kdy měl vážný důvod k ukončení výkonu práce. 

Za vážný důvod pak občanský zákoník označoval důvod, spočívající v nájemcově věku, 

v jeho zdravotním stavu. Při závažném důvodu zanikal nájem bytu až uplynutím dvou let, ode 

dne ukončení výkonu práce. 

 Z obecných ustanovení závazkového práva pak vyplývá způsob zániku bytu 

splynutím.  Splynutí v případě nájem bytu je pak logicky splynutí nájemce a pronajímatele. 

Vlastník bytu nemůže logicky být vlastním nájemcem. 

 Za určitého předpokladu, pak může být za způsob zániku nájmu označena také smrt 

nájemce. Smrtí nájemce tak mohl nájem bytu zaniknout, ale jen v situaci, kdy nedošlo 

k přechodu nájmu na nájemcova nástupce. Nájem bytu také zanikal v případě, kdy k přechodu 

sice došlo, ale nástupce nájemce pronajímateli oznámil ve lhůtě stanovené zákonem, že 

pokračování nájmu odmítá. 
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 Samostatnou kapitolou pak byl zánik nájmu bytu výpovědí. Nájem mohl vypovědět 

jak pronajímatel, tak nájemce. Výpovědí šel ukončit jak nájem bytu na dobu určitou, tak i na 

dobu neurčitou. Obecně pak z ustanovení, která upravovala výpověď nájmu, vyplývalo, že 

součástí výpovědi je výpovědní lhůta. Ta určovala, kdy měl nájem skončit. Nesměla být kratší 

než tři měsíce a musela skončit ke konci kalendářního měsíce.  

 V případu výpovědi nájmu pronajímatelem musel pronajímatel splnit několik 

podmínek. Výpověď tak musela mít písemnou formu, musela obsahovat přesné vymezení 

bytu, kterého se týkala a musela být nájemci řádně doručena. V zásadě se pak výpověď 

pronajímatele dělila na tu, ke které bylo třeba přivolení soudu a tu ke které přivolení soudu 

třeba nebylo. 

6.1.1 Výpověď bez přivolení soudu 

 V § 711 obč.zák. byla obsažena úprava výpovědi pronajímatele, kterou vypovídal 

nájem bez přivolení soudu. Ono přivolení soudu, zde bylo upraveno z důvodu ochrany 

nájemce. V případech, kdy tedy zákon přivolení nepožadoval, se jednalo obecně o natolik 

závažné případy porušení nájemcových povinností nebo o jiné případy, ve kterých byla 

zvýšená ochrana nájemce spravedlivě snížena. 

 Konkrétně pak mohl pronajímatel vypovědět nájem bez přivolení soudu: „jestliže 

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

v domě.“ 72 Nájemce nebo osoba s ním bydlící, pak v tomto případě museli dodržovat dobré 

mravy v domě. Pod osobou bydlící s nájemcem si pak zákon představoval osobu, která 

nemusí mít s nájemcem vyjma společného bydlení nic společného. Zákon tak nevyžadoval, 

aby to byla osoba s nájemcem příbuzná. Pod pojmem dobrých mravů v domě pak vycházel 

z obecného pojmu dobrých mravů, který byl obecně vymezován jako jakýsi souhrn mravních, 

kulturních a společenských norem, které byly obecně uznávány. Dobré mravy v domě pak 

byly logicky souhrnem těchto norem, akceptovaných v jednom konkrétním domě. Dá se tak 

logicky vyvozovat, že součástí dobrých mravů v domě byla určitá obecná část, 

reprezentovaná obecně uznávanými normami a pak také část specifická pro každý dům 

zvlášť. Aby ovšem nebyla pozice nájemce nedůvodně oslabena v důsledku velice 

specifických dobrých mravů, bylo možno tento výpovědní důvod užít jen v případě hrubého 

porušování a po písemné výstraze. 
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 Dalším důvodem, který nevyžadoval svolení soudu, byl důvod užívaný v situaci, kdy 

nájemce hrubě porušoval svoje povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zvláště pak placení 

nájemného. V případě, kdy nájemce nezaplatit nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná 

s užíváním bytu ve výši trojnásobku měsíční platby, pak hrubým způsobem porušoval své 

povinnosti z nájmu. Tento důvod byl uveden speciálně a bylo ho v tomto výpovědním důvodu 

také nejvíce užíváno. Toto neodvedené nájemné ve výší tří měsíců pak logicky nemuselo být 

neodvedeno ve třech měsících po sobě jdoucích, ale mohlo být sečteno i za delší časový úsek. 

Výpovědním důvodem mohlo být i pochopitelně i jiné hrubé porušení dobrých mravů než to, 

které zákon výslovně uvádí. Obecně pak byl tímto výpovědním důvodem chráněn hlavně 

pronajímatel. 

 Jiným výpovědním důvodem, ke kterému nebylo třeba přivolení soudu, byla 

skutečnost, že nájemce měl dva nebo více bytů. Zákon tak obsahoval výpovědní důvod řešící 

ve své podstatě situaci, kdy při nedostatku bytů měla jedna osoba bytů více. Tento výpovědní 

důvod nemohl být použit za předpokladu, kdy nešlo po nájemci spravedlivě požadovat, aby 

užíval jen jeden byt. 

  Velice podobný předchozímu výpovědnímu důvodu pak byl důvod, stanovující 

možnost výpovědi nájmu v situaci, kdy nájemce byt bez vážných důvodů neužívá nebo ho 

užívá jen občas. Zde byla opět řešena situace, kdy měl nájemce více bytů. Nájem tak bylo 

možno vypovědět bez přivolení soudu v situacích, kdy nájemce bez vážných důvodů další své 

byty neužíval.  

 Posledním výpovědním důvodem, výslovně upraveným v obč.zák. jako důvod 

k výpovědi bez přivolení soudu, pak byl důvod užívání bytu zvláštního určení nájemcem, 

který nebyl osobou zdravotně tělesně postiženou. Zákon tak chránil byty zvláštního určení, 

které logicky měly být užívány zvláštním druhem nájemníků. Toto ustanovení se neužilo 

v případech, kdy nájemce v takovém bytě dosáhl věku minimálně sedmdesáti let. 

 Pro všechny tyto výpovědní důvody, použitelné bez přivolení soudu, pak byly 

společné tyto náležitosti. Výpověď musela být nájemci řádně doručena, musela obsahovat 

výpovědní důvod, výpovědní lhůtu a poučení nájemce o možnosti podat do šedesáti dnů 

žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu. Nájemce pak byl povinen byt vyklidit ve lhůtě 

patnácti dnů od zajištění přístřeší. 
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6.1.2 Výpověď s přivolením soudu 

 Případy, ve kterých mohl pronajímatel vypovědět nájem s přivolením soudu, byly 

upraveny v § 711a občanského zákoníku. Zde byly vymezeny tři druhy okolností umožňující 

výpověď nájmu.  

 Prvním z nich byla situace, kdy pronajímatel potřeboval byt pro sebe nebo jinou 

osobu. Jiné osoby byly v zákoně uvedeny ve výčtu, jen pro příklad mezi ně patřil manžel, 

děti, rodiče a další. Domnívám se, že tento způsob výpovědi nájmu byl v občanském zákoníku 

upraven z následujícího důvodu. Z důvodu restitucí byl navrácen majetek původním 

majitelům bytových domů. Ti, ale ve většině případů neměli k nemovitostem žádný předchozí 

právní vztah. V praxi tak docházelo k situacím, kdy sice byla navrácena nemovitost, ale 

vlastník v ní bydlet nemohl. Jeho vlastnické právo, tak bylo omezeno nájemníky, se kterými 

on nájemní smlouvu neuzavíral. Jsem přesvědčen, že právě z tohoto důvodu, byl umožněn 

tento způsob výpovědi nájmu pronajímatelem. Aby toto ustanovení nebylo zneužíváno, pak 

jistilo potřebné svolení soudu. 

 Druhým případem, kdy lze dát výpověď z nájmu s přivolením soudu, byla pak situace, 

kdy je z veřejného zájmu třeba s bytem naložit tak, že byt nelze užívat. Dále mohla nastat 

situace, kdy bylo potřeba provést na bytě či domě opravy  a z tohoto důvodu nebude možné 

byt nebo dům delší dobu užívat. Pokud vypovídá pronajímatel nájem z veřejného zájmu, bylo 

jistě nutné, aby onen veřejný zájem nějakým způsobem doložil. Nejlepším důkazem pak 

pravděpodobně bylo rozhodnutí orgánu veřejné moci. V případě potřebných oprav musel 

pronajímatel prokázat potřebnost těchto oprav. 

 Třetím zákonně upraveným důvodem, který opravňoval pronajímatele k podání 

výpovědi se přivolením soudu je případ, kdy se jednalo o byt, který byl spojen s nebytovým 

prostorem, sloužícím k provozování obchodu, či k jiné podnikatelské činnosti. Pronajímatel 

pak mohl vypovědět nájem v případě zájmu vlastníka nebo nájemce nebytových prostor 

využívat tento byt. 

 Společná ustanovení pro výpověď s přivolením soudu pak stanovila, že výpověď musí 

být doručena nájemci, musí v ní být označen výpovědní důvod a výpovědní lhůta. Pokud soud 

rozhodl, že k výpovědi přivolí, určil spolu s rozhodnutím délku výpovědní lhůty a rozhodl o 

povinnosti nájemce byt vyklidit.  
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6.2 Úprava skončení nájmu v o.z. 

 O.z. samozřejmě obsahuje vlastní úpravu skončení nájmu bytu. Ve zvláštní části 

ustanovení, upravujících nájem bytu s názvem Skončení nájmu, pak některé způsoby skončení 

nájmu vymezuje. Překvapivé ovšem je, že v této speciální části nevymezuje občanský zákoník 

všechny, ani většinu způsobů skončení nájmu.  

    Pokud následujeme úpravu starého občanského zákoníku, musíme se nejprve 

věnovat skončení nájmu formou dohody pronajímatele s nájemcem. Dohoda jako způsob 

skončení není v o.z. výslovně upravena. Vzhledem ke smluvní svobodě a možnosti stran 

upravit si zákonná ustanovení dohodou, která je vyjádřena v celé úpravě nového občanského 

zákoníku, by pak bylo podivné, aby nájem bytu nemohl dohodou skončit. Dohoda, kterou se 

končí nájem bytu, vychází z obecného ustanovení o závazcích, konkrétně z § 1981. Ten 

umožňuje stranám ujednat si zánik závazku bez vzniku závazku nového. Obsah této dohody 

není v občanském zákoníku upraven, ale dá se předpokládat nutnost vymezení stran nájmu a 

dobu, ke které nájem skončí.  

 Způsob skončení nájmu uplynutím doby zná i nový občanský zákoník. V ustanoveních 

upravujících nájem bytu sice zmíněn není, ale lze uplatnit obecná ustanovení o právních 

událostech, ve kterých je upraveno uplynutí času. O.z. také v části, věnující se skončení 

nájmu, konkrétně pak v § 2285, upravuje automatické prodlužování nájmu. To proběhne za 

situace, kdy nájemce pokračuje v užívání bytu minimálně tři měsíce po datu, kdy měl nájem 

skončit, a pronajímatel nevyzve nájemce v této lhůtě k opuštění bytu. V takové situaci platí, 

že nájem je znovu ujednán, na stejnou dobu jako při svém vzniku, maximálně však na dva 

roky. Strany si samozřejmě mohou ustanovení přizpůsobit dohodou. Tudíž nájem může 

skončit uplynutím doby, ale jen v situacích, kdy nedojde k jeho prodloužení. 

 O.z. prakticky přebírá úpravu skončení nájmu ukončením výkonu práce. Jedinou 

změnou v této problematice je to, že o.z. ukončením výkonu práce rozumí skončení nájmu 

služebního bytu. Pojem služebního bytu předchozí právní úprava neupravovala. Podmínky a 

lhůty jsou totožné s předchozí úpravou. 

 V jisté situaci může nájem bytu skončit také smrtí nájemce. Situace je ale ještě méně 

použitelná, než za staré právní úpravy. Podstatou tohoto způsobu skončení nájmu bytu bylo 

to, že v jisté situaci nájem po smrti nájemce nepřešel na nikoho dalšího, a tudíž skončil. O.z., 

ale obsahuje v § 2282 úpravu, která stanoví, že pokud nepřejde nájem na člena domácnosti, 

přejde pak na nájemcova dědice. Ve světle nové právní úpravy se tak způsob skončení nájmu 
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bytu smrtí nájemce užije jen v těch případech, kdy nájem nepřejde ani na členy nájemcovy 

domácnosti, ani na jeho potencionální dědice. 

6.2.1 Výpověď nájmu podle o.z. 

 Hlavním způsobem skončení nájmu, který je v novém soukromoprávním kodexu 

upraven ve velkém rozsahu, je pak skončení nájmu výpovědí. „Výpověď nájmu vyžaduje 

písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního 

měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.“ 73 Právní úprava výpovědi tak 

stále stanovuje nutnou písemnou formu. V případech, kdy vypovídá nájem pronajímatel, 

vzniká mu povinnost informovat nájemce o možnosti podat proti výpovědi námitky a o 

možnosti navrhnutí přezkoumání výpovědi soudem. Pokud by tuto informační povinnost 

zanedbal, výpověď by byla neplatná. 

 Pokud se jedná o vypovězení nájmu nájemcem, tak ta je upravena v § 2282. Nově tak 

může nájemce vypovědět nájem na dobu určitou, za předpokladu změny klíčových okolností, 

ze kterých strany vycházely při vzniku nájmu, takovým způsobem, že nelze po nájemci 

rozumně požadovat pokračování v nájmu. Nájemci je tak umožněno vypovědět nájem na 

dobu určitou, kdy se ony okolnosti, ze kterých nájem vycházel, nepříznivě změní. Předchozí 

právní úprava umožňovala nájemci vypovědět nájem bytu i bez uvedení důvodu, výpovědní 

lhůta pak byla zákonem stanovena jako minimálně tříměsíční. Nově tak není výpovědní lhůta 

výslovně v ustanovení, upravujícím výpověď nájemce, stanovena. 

 Tento důvod výpovědi nájemcem ovšem není jediný. V ustanoveních občanského 

zákoníku jsou uvedeny další důvody pro výpověď nájemce, které jsou většinou sankční 

povahy vůči pronajímateli. Reagují tak na porušení nebo nesplnění nějaké pronajímatelovi 

povinnosti. Ve většině případů má pak nájemce možnost vypovědět nájem bez výpovědní 

lhůty. Jen pro příklad uvádím: pronajímatel neodstraní vadu nebo poškození bytu, způsobené 

okolnostmi, za něž nájemce neodpovídá podle § 2266; pokud právu nájemce brání právo třetí 

osoby a pronajímatel tento zásah nevyřeší podle § 2268; věc v souvislosti s nájmem potřebuje 

nutnou opravu, v době jejího provádění nebude moci nájemce věc vůbec užívat podle § 2210. 

 V případě výpovědi nájmu pronajímatelem rozlišuje úprava nového občanského 

zákoníku výpovědní důvody pronajímatele na několik druhů. Mezi ty patří hlavně: důvody 

výpovědi nájmu na dobu určitou i neurčitou v tříměsíční výpovědní době; důvody výpovědi 
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nájmu na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době; výpovědní důvody uplatňované 

v souvislosti s porušením povinnosti nájemce; výpovědní důvod v souvislosti s přechodem 

nájmu.   

 Pokud jde o důvody výpovědi nájmu na dobu určitou i neurčitou v tříměsíční 

výpovědní lhůtě, tak ty jsou vymezeny v prvním odstavci § 2288 nového občanského 

zákoníku. Prvním z výpovědních důvodů této kategorie je možnost výpovědi nájmu 

v případech, kdy nájemce hrubě poruší povinnost plynoucí z nájmu. Onen druh hrubého 

porušení povinnosti ovšem v občanském zákoníku vymezen není, úprava tak bude záležet na 

vůli stran a s velkou pravděpodobností také na budoucí judikatuře. 

 Druhým důvodem této skupiny je odsouzení nájemce pro úmyslný trestný čin 

spáchaný na pronajímateli nebo jiné osobě vymezené zákonem, případně pak spáchaný na 

majetku, který se nachází v domě, kde je nájemcův byt. Ochrana je tak poskytována jak 

pronajímateli a dalším osobám, tak majetku a dobrým mravům v domě, kde nájemce spáchal 

úmyslný trestný čin na majetku.  

 Dalším důvodem je pak nutné vyklizení bytu, nutné z důvodu veřejného zájmu 

naložení s bytem nebo domem, kde se byt nachází, a to takovým způsobem, že nebude možno 

byt užívat. Veřejný zájem je třeba stejně jako ve starší úpravě prokázat, nejlépe přímo 

rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

 Posledním důvodem z této kategorie je pak jiný zvlášť závažný důvod pro vypovězení 

nájmu. Tento opět není v občanském zákoník nijak vymezen, dá se ale předpokládat stejná 

závažnost a potřebnost jako u ostatních důvodů z této skupiny. 

 Důvody výpovědi nájmu na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době jsou pak 

vymezeny v druhém odstavci § 2288. Občanský zákoník vymezuje u této skupiny dva 

důvody. Tím prvním je situace, kdy má byt být užíván buď přímo pronajímatelem, nebo jeho 

manželem, který hodlá opustit domácnost, za podmínky podaného návrhu na rozvod 

manželství, nebo v případě manželství již rozvedeného. Tento výpovědní důvod tak umožňuje 

pronajímateli využít svého vlastnického práva k bytu v situaci, kdy nutně potřebuje byt 

v nájmu uvolněný. 

 Druhým důvodem této skupiny je pak situace, kdy pronajímatel potřebuje byt pro 

svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela, v zákoně je obsažen jejich výčet.  
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 Společné jak pro druhy výpovědních důvodu podle odstavce jedna, tak podle odstavce 

dva § 2288 pak je, že při výpovědi je nutno uvést výpovědní důvod.  

 Výpovědní důvody uplatňované při porušení povinnosti nájemce jsou upraveny v § 

2291. Tam se stanoví: „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.“74  

Za zvlášť závažné porušení následně občanský zákoník označuje zejména nezaplacení 

nájemného a poplatků na služby po dobu minimálně tří měsíců, poškozování domu nebo bytu 

závažným způsobem, způsobení jiných škod a obtíží pronajímateli nebo ostatním osobám 

v domě bydlících. Pokud tedy pronajímatel je schopen takové jednání nájemce prokázat, 

může mu nájem vypovědět bez výpovědní lhůty a požadovat po něm prakticky co nejdříve, 

nejdéle však do jednoho měsíce, odevzdání bytu.  

 Výpovědní důvod v souvislosti s přechodem nájmu, který má dvouměsíční výpovědní 

lhůtu, se pak uplatní do tří měsíců poté, co se pronajímatel dozvěděl o tom, že nájemce zemřel 

a jeho práva a povinnosti nepřešla na člena domácnosti. Pronajímatel musí také vědět, kdo je 

nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost. Tento způsob skončení nájmu tak 

reaguje na novou situaci v občanském zákoníku, kdy u přechodu nájmu nedojde na přechod 

na člena domácnosti, ale na nájemcova dědice. V takovém případě, pak členovi nájemcovy 

domácnosti může být nájem vypovězen.    
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7. Podnájem bytu  

7.1 Podnájem bytu v úpravě o.z. 

 Podnájem bytu, jako jeden z právních důvodů užívání bytu, je v novém občanském 

zákoníku upraven v ustanoveních § 2274 a následujících. Už z názvu tohoto institutu jasně 

plyne jeho odvození a závislost na nájmu. Nájemce má zvláštní právo dát byt, který má 

v nájmu, do podnájmu. Podnájem je tudíž v akcesorickém postavení k nájmu, od svého 

vzniku až do svého skončení je tak závislý na nájmu, jako na vztahu hlavním.  Z tohoto 

důvodu také vyplývá, že mezi pronajímatelem a podnájemcem vlastně není přímý vztah. 

Samotný podnájem může vzniknout pouze mezi nájemcem a další osobou, ze které se stane 

podnájemce.  

7.1.1 Vznik podnájmu bytu 

 Způsob vzniku podnájmu bytu o.z. výslovně neupravuje. Já jsem toho názoru, že 

nejsilnější postavení ve způsobech vzniku podnájmu bude mít stále dohoda stran. Ačkoliv ani 

ona není výslovně upravena, dá se vzhledem ke vztahu akcesority podnájmu k nájmu vyvodit, 

že se na ní budou vztahovat ustanovení upravující dohodu, kterou vzniká nájem bytu.  

 Nová soukromoprávní úprava přinesla poměrně velkou změnu do ustanovení, 

upravujících nájem bytu. § 2274 nyní obsahuje druh podnájmu, k jehož vzniku není třeba 

souhlas pronajímatele. Jedná se o situaci, ve které nájemce dává třetí osobě do podnájmu část 

bytu, za předpokladu trvajícího bydlení nájemce v bytě. Na toto ustanovení se přiměřeně 

použije § 2272, v jehož důsledku má pak nájemce oznamovací povinnost vůči pronajímateli.  

 V jiném případě, než výše uvedeném, potřebuje nájemce ke vzniku podnájmu souhlas 

pronajímatele. „Žádost k udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují 

písemnou formu.“75  Zákonné ustanovení dále obsahuje domněnku dání souhlasu v případě, 

kdy se pronajímatel nevyjádří k žádosti ve lhůtě jednoho měsíce. Toto ustanovení ovšem 

může být vyloučeno ujednáním nájemce s pronajímatelem. Pokud by pak nájemce dal byt do 

podnájmu bez souhlasu pronajímatele, v případě, kde by byl souhlas nutný, porušil by pak 

hrubě svou povinnost. Hrubé porušení povinnosti z nájmu nájemcem, pak umožňuje 

pronajímateli vypovědět nájemci nájem. 
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7.1.2 Zánik podnájmu bytu 

 Podnájem končí společně s nájmem. Nájemce sdělí, že nájem končí podnájemci a ve 

sdělení uvede rozhodné skutečnosti, související s koncem nájmu. Mezi rozhodné skutečnosti 

patří zejména: „den skončení nájmu a popřípadě i délka výpovědní doby a počátek jejího 

běhu.“ 76  V § 2278 je pak jasně stanoveno, že podnájem skončí nejpozději s nájmem. 

Domnívám se, že toto ustanovení je v o.z. uvedeno pro případ, kdy nájem skončí dříve, než se 

předpokládalo, třeba z důvodu výpovědi, a podnájem byl dohodnut na dobu delší. Případné 

neshody o trvání podnájmu jsou tak tímto ustanovením vyřešeny. 

7.2 Podnájem bytu podle obč.zák. 

 Občanský zákoník stanovoval, že pronajatý byt nebo jeho část lze přenechat jinému do 

podnájmu na dobu určenou nebo bez určení jen s písemným souhlasem pronajímatele. Pokud 

nebyla tato podmínka souhlasu splněna, způsobovala neplatnost podnájmu. Navíc pokud 

přenechal nájemce byt nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajímatele, porušil tak 

svou povinnost a pronajímatel toho mohl využít k vypovězení nájmu. 

 Podnájem vznikal písemnou dohodou mezi nájemcem a podnájemcem. Nájemce pak 

dával do podnájmu byt nebo jeho část, konkrétně se jednalo o jednotlivé místnosti bytu. 

Pokud si strany neujednaly něco jiného, bylo možno vypovědět podnájem i bez uvedení 

důvodu s výpovědní lhůtou, která nesměla být kratší než tři měsíce. Podnájem, který byl 

sjednán bez určení doby skončení, skončil společně se zánikem nájmu. V případě podnájmu, 

který byl ujednán na určitou dobu, končil pochopitelně uplynutím této doby.  
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Závěr  

 Rekodifikace soukromého práva, která velkou měrou ovlivnila celé ustálené 

soukromoprávní prostředí, samozřejmě také ovlivnila ustanovení, upravující nájem bytu. 

Vyzdvihnout lze celou řadu rektifikačních snah. Velmi kvitovat lze snahu nové právní úpravy 

o sjednocení právních ustanovení ohledně nájmu bytu. Před 1.1.2014 byla ustanovení, 

věnující se nájmu bytu, roztříštěna mezi více právních předpisů, například mezi občanský 

zákoník a zákon o vlastnictví bytů. V tomto ohledu se rektifikační snahy podařily, neboť 

došlo k shrnutí všech zákonných ustanovení ve věci nájmu bytu do občanského zákoníku. 

Některé detaily právní úpravy jsou sice stále obsaženy mimo občanský zákoník, ale již jen 

formou vyhlášek.  

 Nová právní úprava přináší celou řadu změn do problematiky nájmu bytu a také zavádí 

nové právní pojmy. Mnohdy ovšem nenabízí jejich definice a spoléhá v tomto ohledu na 

budoucí judikaturu. Ta v minulosti plnila tuto úlohu velice dobrým způsobem a dá se 

předpokládat, že i dnes poskytne velice brzy větší pocit právní jistoty, vymezením dnes trochu 

nejasných pojmů.  

 I z důvodu „čerstvosti“ soukromoprávní rekodifikace jsem se pak v jednotlivých 

kapitolách vedle stávající právní úpravy věnoval také úpravě jí předcházející. Sledoval jsem 

tím tak srovnání mezi nimi a vymezení podstatných změn, které nový občanský zákoník 

přinesl. 

 Kdybych měl v rámci této části v krátkosti uvést nejdůležitější změny, označil bych za 

ně následující. S vlivem omezení právního formalizmu tak nájemní smlouva nově nemusí již 

obsahovat dříve vymezené nutné náležitosti smlouvy. U její formy se stále upřednostňuje 

forma písemná, ale nedostatek formy nesmí pronajímatel nájemci navrhnout. Nově je také 

možno vydržet nájem bytu v souvislosti s dobrou vírou a postavení nájemce v případech, kdy 

byly nejasné skutečnosti vzniku nájmu, je tak zásadně posíleno. Úpravou prošlo také nájemné 

bytu, konkrétně pak způsoby jeho zvyšování a snižování. Ohledně postavení stran nájmu, 

pronajímatele a nájemce, se občanský zákoník pokusil o nastolení rovnováhy za současné 

ochrany nájemce. Nájemci se tak zlepšila situace převážně při vzniku nájmu bytu, naopak 

pronajímatel má nyní ulehčenou situaci v případě výpovědí nájmu. 

  

   



64 
 

Seznam zkratek 

„o.z.“ zkratka užitá pro zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

„obč.zák“ zkratka užitá pro zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

„ABGB“ zkratka užitá pro Všeobecný zákoník občanský 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Seznam použitých zdrojů 

 

Knižní publikace: 

 

KABELKOVÁ/DEJLOVÁ, Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2201-
2357; Nakladatelství C.H.Beck s.r.o., ISBN : 978-80-7400-524-4 

 

ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 
Ostrava : Sagit, 2012 ISBN: 978-80-7208-922-2 

 

ZUKLÍNOVÁ,M.;  SCHÖDELBAUEROVÁ, P.; PSUTKA, J; Nájemní smlouva, zvláštní 
ustanovení o nájmu bytu - komentář s judikaturou. Praha : Linde, 2012, ISBN:  978-80-
7201-890-1 

 

 

Právní předpisy: 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník 

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění 
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě 

Zákon č. 72/1994 Sb., Zákon o vlastnictví bytů 

Zákon č. 67/1956 Sb., Zákon o hospodaření s byty 

Zákon č.138/1948 Sb.z. a n., Zákon o hospodaření s byty 

Zákon č.141/1950 Sb., Občanský zákoník 

Zákon č. 946/1811 Sb.z.s., Všeobecný zákoník občanský 

Zákon č.275/1920 Sb., o ochraně nájemců 

Nařízení vlády č.453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného 
nájemného obvyklého v daném místě 



67 
 

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

 

Ostatní zdroje: 

 

www.mmr.cz - webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj 

www.usoud.cz - webové stránky ústavního soudu ČR 

www.czso.cz  - webové stránky Českého statistického úřadu 

 

Abstrakt 

 Cílem mé diplomové práce bylo přiblížení právní úpravy nájmu bytu, tak jak je 

upravena v novém zákoně č.89/2012 Občanském zákoníku. Ten přinesl do českého právního 

systému celou řadu změn. Úprava nájemního bydlení byla také silně ovlivněna. Ve své práci 

se vracím také k úpravě z minulých let, kterou s úpravou novou porovnávám. 

 Samotná práce je rozdělena do sedmi kapitol, které se dále dělí na menší části. 

V jednotlivých částech pak práce obsahuje převážně úpravu nového občanského zákoníku 

s občasným porovnáním úpravy starší. 

 V první kapitole se věnuji popisu vývoje právní úpravy nájmu bytu, od dob římské 

říše, přes středověk a moderní zákoníky až do současnosti. 

 Druhá kapitola je věnována definicím, které jsou pro nájem bytu klíčové. Jejich 

vymezení je velice důležité pro pochopení celé problematiky. 

 Ve třetí kapitole se věnuji způsobům vzniku nájmu bytu. Převážně se pak věnuji 

porovnání způsobů vzniku nájmu mezi novou a starou právní úpravou. 

 Čtvrtá kapitola pak popisuje nájemné a další platby s nájmem bytu spojené. U 

nájemného jsou určeny způsoby jeho stanovení, ať už v občanském zákoníku tak v jiných 

právních předpisech. 
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 Pátá kapitola obsahuje úpravu práv a povinností stran nájmu bytu. Zde došlo novým 

občanským zákoníkem k některým změnám, nový občanský zákoník se pokusil o rovnost 

mezi pronajímatelem a nájemcem. 

 V šesté kapitole se pak věnuji popisu jednotlivých způsobů skončení nájmu a zároveň 

tyto způsoby porovnávám s těmi, co upravoval starý občanský zákoník. 

 Závěrečná sedmá kapitola je pak věnována podnájmu jako specifickému institutu, 

závislém na nájmu. 

Abstract 

 The aim of my thesis was to describe the legislation regarding the lease of an 

apartment, as it is included in th Act No.89/2012 Coll., the civil code. The new civil code 

brought a lot a changes into the Czech legal system. The changes affected lease of an 

apartment as well. In my thesis I also adress the legislation of recent past, as it is vital to 

compare it to the new one. 

 Thesis itself is dividend into seven chapters and they are divided into subchapters. In 

each charter I will describe the new legislation with occasional remark to the recent one. 

  In chapter one I describe the development of the legislation of the lease of an 

apartment, from the roman era, throught middleages, modern codes of law, all the way to 

current state. 

  The second chapter is focused on the definitiv of key legal institutes regarding lease of 

an apartment. It is crucial to define these institutes as they are vital for understanding of the 

whole legislation. 

In the third charter I describe ways in which the lease of an apartment can come into 

existence. I mostly compare the old legislation with the new one. 

Chapter four is focused on rent and other payments related to lease of an apartment. I 

describe how the rent is defined either iń civil code or in other legal acts. 

In charter five I analyze the rights and obligations of parties of lease of an apartment. 

The new civil code tried to achieve equality between tenant and lessor.  
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Chapter six is describing ways in which lease of an apartment can come to an end. 

Again with comparison between new and old civil code.  

Last charter is about sublet, describing this legal institute and its connection to the 

lease itself. 
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Klí čová slova v českém jazyce 

nájem, byt, nový občanský zákoník 

Klí čová slova v anglickém jazyce 

lease, apartment, new civil code 

Název práce v českém jazyce 

Nájem bytu. 

Název práce v anglickém jazyce 

Lease of an apartment. 


