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I. ÚVOD 

Nájem je jedním z typických právních důvodů užívání cizí věci. Jestliže je věc pronajata za 

účelem bydlení, resp. uspokojování bytových potřeb, jedná se o nájem bytu upravený ve 

zvláštních ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“). 

Novinkou zákona je, že se ustanovení o nájmu bytu výslovně vztahují i na nájem domu, pokud 

je pronajímán za účelem bydlení.  

 

Pro nájem bytu je typické, že se jedná o vztah chráněný. Nájemce je zde považován za slabší 

smluvní stranu, která se oproti pronajímateli nachází ve slabším postavení obdobném postavení 

spotřebitele či zaměstnance. Ochrana nájemce má v českém právním řádu silné historické 

kořeny. V předchozí právní úpravě byl pronajímatel omezen ve prospěch nájemce ještě 

mnohem více, než tak činí současný zákon. V některých případech výpovědi z nájmu si tak 

pronajímatel musel například vyžádat přivolení soudu, nájemce měl v určitých situacích právo 

požadovat bytovou náhradu atd. Smluvní volnost účastníků byla po dlouhá léta omezena i ve 

věci výše nájemného, neboť ta podléhala úřední regulaci.  

 

Současný zákon je oproti předchozí právní úpravě vůči pronajímateli výrazně benevolentnější. 

Některé ochranné prvky však zůstaly zachovány dodnes. Ty se projevují například v obecném 

zákazu ujednání v neprospěch nájemce, k nimž se jako k nicotným nepřihlíží, v ustanoveních 

týkajících se výpovědních důvodů pronajímatele z nájmu a dalších.  

 

Účelem této práce je pojednat o všech podstatných aspektech nájmu bytu. První kapitola je 

věnována obecným rysům nájmu a nájmu bytu. Druhá kapitola se zabývá nájemní smlouvou 

jako hlavním právním titulem vzniku nájmu bytu a jejími základními znaky, opomenuty 

nezůstávají ani některé zvláštní případy nájmu bytu. Obsahem třetí kapitoly jsou práva a 

povinnosti pronajímatele a nájemce. Čtvrtá kapitola je věnována nájemnému a dalším 

souvisejícím platbám. Předmětem páté kapitoly je pojednání o společném nájmu bytu, zatímco 

kapitola šestá je věnována podnájmu. V sedmé kapitole se věnuji změnám, které mohou 
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v průběhu nájmu bytu nastat, a to v důsledku změn subjektů nájemního vztahu. Poslední 

kapitola se zabývá právními skutečnostmi, které mají za následek zánik nájmu bytu.   
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II. NÁJEM BYTU  

1. OBECNĚ O NÁJEMNÍCH VZTAZÍCH   

1.1 Nájem – obecně  

1.1.1 Pojmové znaky nájmu  

Nájemní smlouva je nejčastějším právním důvodem, na jehož základě dochází k užívání cizí 

věci nebo její části. Podstatou je zde závazek pronajímatele přenechat nějakou věc (část věci) 

druhé straně k dočasnému úplatnému užívání jiné osobě – nájemci.  

 

Obecná úprava tohoto smluvního typu je obsažena v ustanoveních § 2201-2234 zákona. Mezi 

pojmové znaky nájemní smlouvy patří (i) přenechání individuálně určené věci do užívání, (ii) 

dočasnost a (iii) úplatnost.  

 

Předmět nájmu je zpravidla ve smlouvě individuálně určen tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným. 

To zároveň nevylučuje možnost vymezit jej v nájemní smlouvě pouze druhově s tím, že k jeho 

individualizaci dojde až odevzdáním nájemci.1 Předmět nájmu může podle zákona tvořit jen 

taková věc, která je nezuživatelná. Důvodová zpráva dokonce označuje „nespotřebitelnost“ 

věci za pojmový znak nájemního poměru. Teoreticky lze však uvažovat i o nájmu věci, která je 

zuživatelná. Musela by ovšem být splněna podmínka, že za dobu nájmu nedojde k jejímu 

spotřebování. V úvahu zde připadá například pronájem zuživatelné věci za účelem výstavy.2  

 

Pronajmout lze věc nemovitou i movitou. Zákon výslovně umožňuje i pronájem části nemovité 

věci. Tímto způsobem lze pronajmout například stavbu, která je součástí pozemku, na němž 

stojí. Na nájem části věci se použijí stejná pravidla jako pro nájem celku. Přestože to zákon 

výslovně nestanoví, lze pronajmout celou movitou věc, ale i její část. I zde se pro nájem části 

                                                           
1 Viz Švestka J., Dvořák J., Fiala J. aj., Občanský zákoník – Komentář – Svazek V (relativní majetková práva I. 

část), Wolters Kluwer, a.s., 2014, zdroj: ASPI. 

2 Viz Švestka J., Dvořák J., Fiala J. aj., Občanský zákoník – Komentář – Svazek V (relativní majetková práva I. 

část), Wolters Kluwer, a.s., 2014, zdroj: ASPI. 
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věci použijí pravidla platná pro nájem věci celé. Na pronájem některých movitých věcí se užijí 

zvláštní ustanovení zákona, jako například na nájem dopravního prostředku (§ 2321 a násl. 

zákona) či podnikatelský nájem věcí movitých (§ 2316 a násl. zákona). Předmět nájmu mohou 

tvořit i věci nehmotné povahy (§ 496 zákona), pokud to jejich povaha připouští. To znamená, 

že musí být možné je užívat, aniž by v důsledku toho zanikly.  

 

V minulosti byla předmětem mnoha diskusí otázka, zda lze pronajmout věc, která v době 

uzavření smlouvy ještě neexistuje. Zákon tyto pochyby odstraňuje, když výslovně umožňuje, 

aby předmět nájmu tvořila i věc, která teprve vznikne v budoucnu. V tomto případě je 

nezbytné, aby budoucí věc byla v nájemní smlouvě dostatečně určitě specifikována. Jinak je 

zde riziko, že by se mohlo jednat o zdánlivé právní jednání (§ 553 odst. 1 zákona).   

 

Druhým pojmovým znakem nájemní smlouvy je její dočasnost. Na jejím základě nedochází 

k převedení užívacího práva na nájemce natrvalo, ale pouze dočasně. Po skončení nájmu je 

nájemce povinen vrátit pronajímateli tutéž věc, která mu byla předána. Dobu nájmu lze ve 

smlouvě ujednat, avšak není to nezbytně nutné. Pokud tak smluvní strany neučiní, platí 

nevyvratitelná zákonná domněnka, že se jedná o nájem sjednaný na dobu neurčitou. Po 

ukončení nájmu se tedy pronajatá věci vrací k pronajímateli. S tím souvisí již výše nastíněná 

otázka, že se musí jednat o věc nezuživatelnou, resp. takovou, jejíž nájem nevede ke 

spotřebování.  

 

Za přenechání věci je nájemce povinen platit pronajímateli nájemné. Nájemní smlouva je 

smlouvou úplatnou s tím, že výše nájemného je zpravidla předmětem jejího ujednání. Pokud 

tomu tak není, uplatní se zákonné ustanovení o tom, že nájemce je povinen platit pronajímateli 

nájemné ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy (§ 2217 odst. 1 zákona, pro nájem 

bytu § 2246 odst. 2 zákona). 

 

Nájemní smlouva je smlouvou konsensuální, nikoli reálnou. Proto okolnost, zda nájemce 
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nevyužil svého práva předmět nájmu fakticky užívat (ačkoliv mu v tom nebylo pronajímatelem 

bráněno), není z hlediska nároku pronajímatele na zaplacení nájemného právně významná.3   

 

1.1.2 Odlišení nájemní smlouvy od jiných smluvních typů  

Vedle nájemní smlouvy obsahuje zákon právní úpravu smluvních typů, které mají s nájemní 

smlouvou některé společné rysy. Proto je třeba identifikovat znaky, jimiž se nájemní smlouva 

od těchto zdánlivě podobných smluvních typů liší. Toto odlišení není přitom vždy jednoduché, 

mám za to, že největší problémy bude v praxi činit vymezení hranic mezi nájmem a pachtem.  

 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy, tj. zejména zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,4 

je nájemce na základě nájemní smlouvy oprávněn věc užívat, ale nikoli již požívat, tj. brát si 

z pronajaté věci plody a užitky. To je hlavní rozdíl od smlouvy pachtovní. Ta byla do našeho 

právního řádu znovu zavedena zákonem s tím, že zahrnuje i požívací právo tzv. pachtýře. 

Hlavními hledisky pro odlišení nájmu od pachtu bude především posouzení jejich účelu a 

sjednaného způsobu užívání věci. Rozlišovacím kritériem těchto dvou, v některých aspektech 

blízkých smluvních typů, je i vymezení jejich předmětu. Některé věci jsou totiž s ohledem na 

způsob jejich užívání (resp. požívání) zásadně předmětem pachtu, například závod nebo jeho 

část, čemuž odpovídá i zvláštní právní úprava v zákoně.  

 

Nájemní smlouvu je třeba odlišovat i od smlouvy o zápůjčce. U nájemní smlouvy musí nájemce 

vrátit pronajímateli po skončení nájmu tu samou (individuálně určenou) věc, která mu byla 

přenechána. Pokud dochází k přenechání zastupitelné věci s tím, že se vrací věc stejného druhu, 

nejedná se již o smlouvu nájemní, ale o smlouvu o zápůjčce.  

 

Jak bylo uvedeno výše, pojmovým znakem nájemní smlouvy je její úplatnost. Je-li předmětem 

                                                           
3 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2552/2009.  

4 V tomto smyslu je pojem „předchozí právní úprava“ používán i v dalších částech této práce.  
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smlouvy bezúplatné přenechání věci, jedná se o výpůjčku a nikoli o nájem. Uzavření smlouvy 

o výpůjčce judikatura dovodila například i v případě, kdy obec jako vlastník nemovitosti 

sjednala smlouvu o „bezplatném nájmu“ sportovního areálu.5 

 

Nájemní smlouvu je v neposlední řadě třeba odlišovat i od smlouvy kupní a od smlouvy o dílo. 

Na základě těchto smluv dochází k převodu vlastnického práva, zatímco nájemní smlouvou se 

převádí pouze právo užívací.  

 

V souvislosti s nájmem bytu může někdy činit potíže odlišení nájemní smlouvy na byt od 

smlouvy o ubytování. Pokud je byt pronajímán za účelem přechodného ubytování, nebude se 

jednat o nájem bytu, ale o ubytování (§ 2326 a násl. zákona). Pro to je typické, že jeho účelem 

je zajistit pouze základní potřeby ubytovaného jako je přenocování, možnost uložení osobních 

věcí a podobně. Hlavní rozdíl je přitom kvalitativní – u ubytování se vždy počítá pouze s jeho 

přechodným charakterem. Rozhodující kritériem bude přitom úmysl stran při sjednávání 

smlouvy, resp. účel, jaký sledovaly. 

 

Správná kvalifikace příslušného smluvního typu může činit v praxi menší či větší obtíže 

v závislosti na tom, o jakou smlouvu se jedná. Při tomto hodnocení nezáleží na tom, jak je 

smlouva označena, podstatný je vždy její obsah, tj. povaha vzájemných práv a povinností 

smluvních stran.  

 

1.1.3 Nájemní smlouvy podle předchozí právní úpravy   

Předchozí právní úprava nájemní smlouvy byla zákonem v mnoha ohledech významně 

změněna. Z tohoto důvodu je třeba se zabývat právním režimem nájemních smluv uzavřených 

před nabytím účinnosti zákona. Na to pamatují přechodná ustanovení zákona, která v této 

souvislosti rozlišují dvě skupiny nájemních smluv. První z nich tvoří (i) smlouvy na nájem 

                                                           
5 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 516/2005. 



12 

 

movitých věcí a nájmy, které by podle zákona byly považovány za pacht. Na tyto nájemní 

vztahy se zákon nepoužije a řídí se tedy předchozí právní úpravou (§ 3074 odst. 1 a § 3028 

odst. 3 zákona). To zároveň nebrání tomu, aby smluvní strany podřídily dohodou i tyto smlouvy 

zákonu.  

 

Do druhé skupiny spadají (ii) nájmy ostatních věcí. Na ně se aplikuje tzv. nepravá retroaktivita 

upravená v § 3074 odst. 1 zákona. To znamená, že předchozí právní úpravou se řídí pouze vznik 

nájmu a práva a povinnosti vzniklé před účinností zákona, zatímco zákonem se od jeho 

účinnosti řídí obsah, tj. vzájemná práva a povinnosti a rovněž zánik nájmu. Pokud tedy byla 

nájemní smlouva uzavřena dne 30.06.2013, posuzuje se podle předchozí právní úpravy 

například její platnost či právo na slevu na nájemném, které vzniklo před účinností zákona. 

Podle zákona by se však již postupovalo v případě ukončení takové smlouvy například 

výpovědí. Smlouvy o nájmu bytu uzavřené před 01.01.2014 se tedy co do práv a povinností 

smluvních stran (s výše uvedenými výjimkami) řídí již zákonem.  

 

1.2 Nájem bytu – obecně  

1.2.1 Obecná a zvláštní právní úprava  

Na obecnou právní úpravu nájemní smlouvy popsanou v kapitole 1.1 této práce navazují 

zvláštní ustanovení zákona. Mezi ně patří i úprava nájmu bytu a domu obsažená v § 2235-2301 

zákona.6 Zákon zde hovoří o přenechání bytu nebo domu nájemci k zajištění bytových potřeb 

nájemce, popřípadě i členů jeho domácnosti. Co se rozumí bytem, je vymezeno v kapitole 2.3. 

Zákon výslovně rozšiřuje aplikovatelnost zvláštních ustanovení o nájmu bytu i na nájem domu. 

Obdobně jako v zákoně, tak i v této práci proto platí, že co je řečeno o nájmu bytu, platí 

přiměřeně i pro nájem domu. Ačkoli pojem domu není v zákoně přímo definován, lze vyjít 

z toho, že se jedná o stavbu, která má obvodové stěny a střechu, s níž dohromady tvoří plášť 

                                                           
6 Právní úprava některých specifických případů nájmu je obsažena i v dalších právních předpisech, například 

v zákoně o myslivosti, lesním zákoně či zákoně o pohřebnictví. 

aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%25233074'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%25233028'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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domu.  

 

Pro určení aplikovatelné právní úpravy je podle zákona rozhodující účel nájmu. To je rozdíl 

od předchozí právní úpravy, kdy hlavním kritériem pro kvalifikaci nájmu bytu byl předmět 

nájmu – tj. přenechání bytu. Zvláštní ustanovení týkající se nájmu bytu a domu se tak podle 

zákona použijí v případě, že je předmět nájmu nájemci přenecháván za účelem uspokojování 

jeho bytových potřeb. Podle důvodové zprávy vyjadřuje výraz „bytová potřeba“ nejen účel, ke 

kterému byt běžně slouží, tj. bydlení, ale i to, že byt musí být k bydlení vhodný a zdravotně 

způsobilý. Proto se zdůrazňuje určení a užívání bytu k bydlení.  Bydlením se rozumí nejen 

užívání vymezeného prostoru, přenocování v něm, ale jde o celý souhrn různých skutečností, 

které vedou k zajištění potřeb člověka v jeho materiální i duševní rovině. Souvisí s tím pocit 

soukromí, bezpečí, domova, trvalosti, možnosti plánovat budoucnost, vést stabilní rodinný 

život apod. (tedy určitá emoční stránka bydlení). Bydlení se tak nejčastěji realizuje v prostoru 

(bytě), který je způsobilý k tomu, aby v něm byla vedena samostatná domácnost; užívání bytu 

k bydlení předpokládá trvalý a intenzivní vztah nájemce k bytu.7 I u nájmu domu je pro použití 

zvláštních ustanovení zákona rozhodující účel nájmu, a to zajištění bytových potřeb nájemce. 

 

Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení, zvláštní ustanovení zákona o nájmu bytu se 

nepoužijí. Důvodová zpráva však zdůrazňuje, že vzhledem k ochraně nájemního bydlení je 

namístě podřídit zvláštním ustanovením o nájmu bytu i případy, kdy pro uspokojování 

bytových potřeb nájemce nebude pronajat byt, ale celý dům, popřípadě jiný objekt nebo prostor 

způsobilý sloužit k uspokojení bytových potřeb nájemce. Podle důvodové zprávy může 

nájemce své bytové potřeby uspokojovat nejen v bytě či domě, ale i třeba v obytném vozu či 

hausbótu. Důležitý je tedy vždy účel užívání pronajaté věci, a to zajištění bydlení. Při 

sjednávání nájemní smlouvy je však zároveň třeba respektovat i účel, k němuž je daný předmět 

nájmu určen, resp. kolaudován. Pokud je však tento účel v rozporu s příslušným 

                                                           
7 Bezouška P., Nájem bytu – výklad základních ustanovení (§ 2235, 2236 ObčZ), Právní rozhledy, 3/2015. 
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veřejnoprávním rozhodnutím, nezakládá to neplatnost smlouvy. Smysl a účel zákona zde totiž 

stanovení sankce neplatnosti nevyžaduje, na druhou stranu však nelze vyloučit uplatnění 

veřejnoprávních sankcí.8 

 

Existence zvláštní právní úpravy nájmu bytu a domu však zásadně nevylučuje použití obecných 

ustanovení o nájmu i na nájem bytu či domu. Pravidlem je, že obecnou právní úpravu 

aplikujeme v situacích, kdy zákon vztah obecné a zvláštní úpravy výslovně řeší (například § 

2224 zákona) nebo subsidiárně tam, kde úprava zvláštní chybí, resp. zvláštní úprava použití 

obecné úpravy nevylučuje. Obecná ustanovení o nájmu se tak použijí například ohledně 

základních povinností pronajímatele, zápisu nájemního práva do katastru nemovitostí, 

prohlídky věci zájemcem o nájem, zadržovacího práva pronajímatele a řady dalších otázek. 

Nájem bytu je rovněž upraven v části druhé zákona týkající se rodinného práva (§ 743 a násl. 

zákona). Ustanovení § 1158 a násl. zákona obsahuje dále právní úpravu bytového 

spoluvlastnictví. Lze tak konstatovat, že nájem bytu je dnes v zákoně upraven uceleným 

způsobem. Mimo tento kodex stojí úprava družstevního bydlení, která je předmětem regulace 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).  

  

1.2.2 Nájemce jako slabší smluvní strana   

Obdobně jako celý zákon je i obecná právní úprava nájemní smlouvy založena na zásadě 

dispozitivnosti. To smluvním stranám umožňuje upravit si dohodou vzájemná práva a 

povinnosti odchylně od zákona. V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že pro nájem bytu a 

domu je typické omezení této smluvní volnosti stran ve prospěch nájemce.  Ten je v těchto 

vztazích vnímán jako slabší smluvní strana nacházející se v postavení obdobném postavení 

spotřebitele či zaměstnance, a kterou je tudíž třeba zákonem chránit. Účelem těchto ustanovení 

je zabránit pronajímateli, aby zneužíval svého silnějšího postavení na úkor nájemce. Slabší 

postavení nájemce se mj. odvozuje i z toho, že nabídka na pronájmy bytů je omezená, přičemž 

                                                           
8 Bezouška P., Nájem bytu – výklad základních ustanovení (§ 2235, 2236 ObčZ), Právní rozhledy, 3/2015. 
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nájemce hledá uspokojení jedné ze svých základních potřeb, kterou je potřeba bydlení.  

 

Právní ochrana již tradičně spočívá především v zákazu svévolného zvyšování nájemného a 

rovněž ochraně nájemce před výpovědí. Zákon chrání nájemce hned v prvním ustanovení 

týkajícím se nájmu bytu, a to v § 2235 odst. 1 zákona. Podle něj se nepřihlíží k smluvním 

ujednáním zkracujícím práva nájemce, která mu přiznávají zvláštní ustanovení o nájmu bytu 

(domu). Ujednání odporující tomuto zákazu by byla považována za nicotná, tj. nakládá se 

s nimi tak, jako by vůbec neexistovala. V neprospěch nájemce se tak například nelze odchýlit 

od ustanovení, že nájemce může v bytě chovat jakékoli zvíře. Pokud by se pronajímatel pokusil 

toto nájemci v rozporu s § 2258 zákona zakázat, nemělo by takové ujednání žádný právní 

účinek. Obdobně nelze například rozšiřovat nad zákonný rámec výpovědní důvody 

pronajímatele atd. Jako nicotné by bylo pochopitelně považováno i ujednání, jímž by se smluvní 

strany pokusily vyloučit aplikaci § 2235 odst. 1 zákona jako celku.  

 

Ve prospěch nájemce je rovněž koncipován § 2239 zákona. Ten prohlašuje za nicotná taková 

ujednání, která ukládají nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu a jiná ujednání 

ukládající nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Oproti 

předchozí právní úpravě se jedná o novinku, neboť dříve nebyla možnost ujednat smluvní 

pokutu v neprospěch nájemce výslovně vyloučena. Na druhou stranu je i dnes možné, aby si 

smluvní strany sjednaly smluvní pokutu v neprospěch pronajímatele. 

 

Kogentnost těchto pravidel je stanovena jako jednostranná ve prospěch nájemce, naopak nic 

tedy nebrání tomu, aby byl nájemce podle nájemní smlouvy nad rámec zákona chráněn. 

Smluvní odchylky ve prospěch nájemce totiž vyloučené nejsou. Strany si tak mohou například 

ujednat, že pronajímatel bude hradit i drobné opravy v bytě, ačkoli zákon ukládá tuto povinnost 

nájemci (§ 2257 odst. 2 zákona).  

 

Otázkou legitimnosti ochrany nájemců bytu se opakovaně zabýval i Ústavní soud. Přitom 
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dospěl k závěru, že tato ochrana představuje legitimní omezení vlastnického práva, neboť 

přispívá k uskutečnění práva na přiměřenou životní úroveň ve smyslu čl. 11 Mezinárodního 

paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, práva rodiny na sociální, právní a 

hospodářskou ochranu ve smyslu čl. 16 Evropské sociální charty, respektive ve smyslu čl. 4 

odst. 2 písm. a) Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě.9 

 

Oproti původní právní úpravě je výše uvedeným způsobem výslovně chráněn nejen nájemce 

bytu, ale i nájemce domu, pokud je tento pronajat za účelem bydlení. Naopak omezení práv 

nájemce je možné u nájmu služebního bytu. Specifická je rovněž situace u družstevních bytů, 

kde se práva a povinnosti smluvních stran odvíjejí z velké části od stanov družstva.  

 

1.2.3 Negativní vymezení nájmu bytu  

Jak je uvedeno výše, rozhodující pro použití zvláštní právní úpravy o nájmu bytu je účel nájmu, 

tj. uspokojování bytových potřeb nájemce.  

 

Zvláštní ustanovení zákona o nájmu bytu či domu se tak nepoužijí na případy, kdy je byt nebo 

dům pronajat k jinému účelu než je bydlení. Může se jednat například o nájem bytu k 

provozování uměleckého ateliéru nebo k podnikatelským účelům (§ 2235 odst. 1 a § 2236 odst. 

1 zákona).  

 

Uplatnění zvláštních ustanovení o nájmu bytu zákon v § 2235 odst. 2 výslovně vylučuje v 

situacích, kdy se byt či dům pronajímá rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému účelu. Jedná 

se o různé rekreační či prázdninové pobyty, kde jsou poskytovány časově omezené pobyty (letní 

byty, apartmány) nebo o pronájem za účelem ubytování na pracovních cestách, zajištění stáže 

odborníka a podobně.10 Lze konstatovat, že toto zákonné pravidlo je v podstatě nadbytečné, 

                                                           
9  Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 42/03.   

10 Viz důvodová zpráva.  

aspi://module='JUD'&link='JUD33590CZ'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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neboť mezi charakteristické znaky bydlení patří jeho trvalost, stálost.11 Ustanovení o nájmu 

bytu se nepoužijí ani v případě tzv. timesharingu, kterému je věnována zvláštní právní úprava 

v jiné části zákona (§ 1852-1867 zákona).  

 

Ve výše uvedených případech není nutné, aby byl nájemce zvláště chráněn, neboť se nejedná o 

dlouhodobé ubytování. Hraničním případem mohou být někdy nájemní smlouvy uzavírané se 

studenty vysokých škol. Pokud se však podle obsahu smlouvy bude jednat o dlouhodobější 

vztah, ustanovení o nájmu bytu by podle mého názoru vyloučena být neměla.  

 

Použití zvláštní právní úpravy o nájmu bytu je rovněž třeba vyloučit u tzv. fiktivních podnájmů. 

Jedná se o situace, kdy si osoba „pronajme“ byt (primární smlouva) se záměrem, že jej nebude 

sama užívat, ale „podnajme“ jej k užívání pro bydlení (sekundární smlouva) dalším osobám. 

To se bohužel v praxi běžně stává, a to dokonce i u pronajímatelů, kteří jsou obcemi. V těchto 

případech lze bez jakýchkoli pochybností dovodit, že se jedná o zjevné zneužití práva, které 

směřuje k vyloučení ochrany nájemce bytu a zkrácení jeho práv. Primární smlouva není 

uzavřena za účelem uspokojování bytových potřeb, a proto nevzniká nájemní smlouva byt, ale 

je ji třeba vyložit podle jejího obsahu. Vzhledem k tomu, že si dotyčná osoba „pronajímá“ na 

základě této smlouvy byt, aby z něj brala požitky a dávala jej za úplatu do užívání dalším 

osobám (a v tomto smyslu s ním hospodařila), je třeba na takovou smlouvu pohlížet jako na 

pacht. Na sekundární smlouvu uzavřenou mezi pachtýřem z primární smlouvy a konečným 

uživatelem bytu je pak nutno použít zvláštní ustanovení zákona o nájmu bytu. V žádném 

případě se však nelze výše uvedená ujednání právně posoudit jako nájemní a navazující 

podnájemní smlouvu.12 Takový závěr by odporoval ochraně nájemce bytu garantované v § 2235 

odst. 1 zákona. Stejné pravidlo se uplatní u domů s více byty, kdy osoba pronajímající si bytový 

dům jeden z bytů užívá k bydlení a ostatní byty přenechává za úplatu jiným osobám. Zde je 

                                                           
11 Bezouška P., Nájem bytu – výklad základních ustanovení (§ 2235, 2236 ObčZ), Právní rozhledy, 3/2015. 

12 Křístek A., Nepojmenovaná smlouva pacht činžovního domu, bytu nebo jiného prostoru určeného k trvalému 

bydlení v obnoveném soukromém právu?, Právní rozhledy, 4/2014. 
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třeba smluvní vztah posoudit podle jeho hlavního účelu, a to výkladem smlouvy.13  

 

Použití ustanovení o nájemní smlouvě (obecných i zvláštních) je pochopitelně vyloučeno i u 

jiných smluvních typů, které jsou popsány výše v kapitole 1.1.2.  

                                                           
13 Bezouška P., Nájem bytu – výklad základních ustanovení (§ 2235, 2236 ObčZ), Právní rozhledy, 3/2015.  



19 

 

2. NÁJEMNÍ SMLOUVA  

2.1 Vznik nájmu    

Typickým právním titulem vzniku nájmu je nájemní smlouva. Jejím uzavřením smluvní strany 

projevují svou vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. Podle § 1725 zákona 

je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy si strany ujednaly její obsah.  

 

Předchozí právní úprava vyžadovala, aby nájemní smlouva obsahovala označení bytu, jeho 

příslušenství, rozsah užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním 

bytu nebo jejich výši. Dnes již zákon tak přísný není a tento výslovný požadavek neobsahuje. 

Tím je překonána i dosavadní judikatura, která s absencí některého z výše uvedených znaků 

spojovala absolutní neplatnost smlouvy pro rozpor se zákonem.14  

 

Podle zákona by měla nájemní smlouva především obsahovat závazek pronajímatele přenechat 

byt nájemci k dočasnému užívání oproti současnému závazku nájemce platit mu za takové 

užívání nájemné. Dále je důležité, aby smlouva byla dostatečně určitá, což souvisí s povinností 

řádně specifikovat pronajímaný byt. Předmět nájmu musí být především vymezen tak, aby 

nebyl zaměnitelný s jinou věcí (více viz kapitola 2.3.1). V opačném případě hrozí riziko, že 

nájemní smlouva bude neurčitá a v důsledku toho se k ní jakožto ke zdánlivému právnímu 

jednání nebude přihlížet. Jsem názoru, že nájemní smlouva na byt by měla rovněž obsahovat 

vymezení účelu, pro nějž je byt pronajímán. To je totiž podle zákona rozhodným kritériem pro 

to, zda se na smlouvu použijí zvláštní ustanovení o nájmu bytu (pokud je byt pronajímán za 

účelem bydlení) či nikoli. Tomuto závěru ostatně nasvědčuje i znění § 2291 odst. 2 zákona, 

který stanoví možnost okamžité výpovědi nájmu pronajímatelem mj. z důvodu, že nájemce 

užívá byt „neoprávněně jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.“  

 

                                                           
14 Například rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2240/2007, sp. zn. 26 Cdo 1173/2009, sp. zn. 26  Cdo 

124/2010.  
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Výše nájemného a ceny za služby, resp. záloh na ně rovněž není nadále povinnou náležitostí 

nájemní smlouvy. V případě, že toto ujednání chybí, stanoví se nájemné podle tržního 

nájemného a služby, resp. cena za ně podle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé 

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

domě s byty (dále jen „zákon o službách“) a rovněž podle zákona. Pokud si strany nesjednají 

ani dobu nájmu, platí, že se jedná o nájem na dobu neurčitou.  

 

Nájem bytu může vzniknout i na základě jiné právní skutečnosti, než je nájemní smlouva. 

Příkladem je sjednání smlouvy o postoupení nájemní smlouvy. Nájem bytu vzniká v některých 

případech i ze zákona, a to například v souvislosti s uzavřením manželství (viz kapitola 5.2.1) 

nebo v případě přechodu nájmu bytu popsaného v kapitole 7.2. 

 

Zákon v některých případech umožňuje, aby nájem bytu vznikl uplatněním zákonné fikce. 

Východiskem je právní úprava obsažená v § 2238 zákona, která de facto zakotvuje výjimku 

z požadavku písemné formy nájemní smlouvy. Jedná se o ochranu nájemce v situaci, kdy není 

k dispozici platná nájemní smlouva. Pokud nájemce užívá byt v dobré víře po dobu tří let, 

uplatní se fikce, že nájemní smlouva byla řádně uzavřena. Dobrá víra nájemce o tom, že užívání 

bytu je po právu, se přitom předpokládá. Pokud by vlastník bytu tvrdil opak, musel by absenci 

dobré víry prokázat (§ 7 zákona). Na dobrou víru nájemce lze usuzovat zejména z plnění jeho 

povinností nájemce bytu, především pravidelného placení nájemného. Kromě případů 

neplatnosti či nicotnosti nájemní smlouvy může toto ustanovení najít uplatnění například v 

situaci, kdy nájemní smlouvu nelze dohledat a pronajímatel požaduje na nájemci vyklizení bytu 

s argumentací, že žádná taková smlouva neexistuje. Obdobné ustanovení nebylo v předchozí 

právní úpravě obsaženo. Starší judikatura navíc vylučovala, aby nájemní vztah vznikl na 

základě vydržení. Právo osobního užívání bytu (nyní právo nájmu bytu) nebylo považováno za 

právo věcné, nýbrž obligační, a proto jej podle judikatury nebylo možné vydržet.15 Výše 

                                                           
15 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2080/1998.  
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uvedená ochrana nájemce podle § 2238 zákona se však podle mého názoru svou povahou 

vydržení blíží.  

 

2.2 Smluvní strany 

Smluvními stranami nájemní smlouvy jsou pronajímatel a nájemce.  

 

2.2.1 Pronajímatel  

Pronajímatelem je nejčastěji vlastník věci. Zákon výslovně umožňuje, aby věc pronajal i její 

budoucí vlastník (§ 2202 odst. 2 zákona). Podle judikatury může být pronajímatelem i osoba, 

která má právo disponovat s předmětem nájmu z jiného důvodu než z titulu vlastnického práva, 

a to například z titulu věcného břemene či innominátního kontraktu.16 Dát věc do pronájmu tak 

může se svolením půjčitele i vypůjčitel (§ 2194 zákona). V takovém případě se jedná buď o 

další výpůjčku, je-li věc přenechána do užívání bezúplatně nebo o nájem, pokud se platí 

nájemné. Vypůjčitel je v tomto případě vůči třetí osobě v postavení pronajímatele. Z titulu 

užívacích práv je oprávněna dát věc do pronájmu i státní příspěvková organizace nebo státní 

podnik, které hospodaří s majetkem státu, či příspěvková organizace územního samosprávného 

celku (obce, kraje) hospodařící s majetkem tohoto celku. V případech, kdy pronajímatel 

odvozuje své užívací právo od jiné osoby, je však třeba rozlišovat mezi primárním a 

sekundárním právním závazkem. Pronajme-li si tak například právnická osoba byt, aby jej dala 

do užívání pro uspokojování bytových potřeb třetí osobě (či osobám), bude se primární vztah 

řídit podle mého názoru ustanoveními o pachtu, zatímco na závazek sekundární se uplatní 

zvláštní právní úprava o nájmu bytu (viz rovněž výše).  

 

2.2.2 Nájemce  

Kdo může být nájemcem bytu, zákon výslovně nestanoví. Jistě není pochyb o tom, že jím může 

                                                           
16  Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3587/2008.  
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být člověk. Zdali může být nájemcem bytu právnická osoba, zákon obdobně jako předchozí 

právní úprava výslovně nikde nestanoví, což mu lze vytknout. Právní teorie dovozuje, že 

právnická osoba ze své povahy nemůže uspokojovat své bytové potřeby. Tomu přitakává i 

důvodová zpráva k zákonu, když konstatuje, že právnická osoba nemůže bydlet a nemá ani 

bytovou potřebu ve smyslu příslušných ustanovení zákona a tudíž nájemci bytu podle zvláštních 

ustanovení mohou být jen lidé. Je však třeba poukázat na to, že důvodová zpráva není právně 

závazná. 

 

Otázkou, zda si může pronajmout byt i právnická osoba, se opakovaně zabýval i Nejvyšší soud. 

Z jeho dlouhodobých závěrů vyplývá, že nájemcem bytu může být pouze osoba fyzická, resp. 

člověk, nikoli však osoba právnická, jež nemá potřebu bydlení a je u ní tudíž vyloučeno 

uspokojování bytových potřeb.17 U nájemních smluv uzavřených s právnickou osobou jako 

nájemcem, kde vůle stran směřovala k uzavření chráněného nájmu bytu, dovodila judikatura 

absolutní neplatnost pro rozpor se zákonem.18 V posledních letech lze však zaznamenat určitý 

odklon judikatury Nejvyššího soudu od těchto striktních závěrů, a to v souvislosti s nájmem 

družstevního bytu.19 Jak poukazuje P. Bezouška, soud se zde dokonce výslovně postavil proti 

tezi, že právo nájmu je jednoznačně vázáno na fyzickou osobu. Nevyloučil přitom, aby se 

právnická osoba stala členem bytového družstva a nájemcem družstevního bytu.20  

 

                                                           
17 Obsahem práva nájmu bytu (ve smyslu § 685 a násl. obč. zák.) je souhrn práv a povinností, které účastníci 

právního vztahu nájmu bytu (pronajímatel a nájemce) vykonávají v souvislosti s realizací jedné ze základních 

lidských potřeb, a to potřeby bydlení nájemce - fyzické osoby. Právo nájmu bytu je tedy jednoznačně vázáno na 

fyzickou osobu a jeho prostřednictvím uspokojuje fyzická osoba jako nájemce bytu svou potřebu bydlení. V této 

souvislosti lze odkázat rovněž na právní závěry, které ustálená judikatura dovodila ve vztahu k výpovědnímu 

důvodu podle § 711 odst. 1 písm. a) obč. zák. Tak v rozsudku ze dne 26. března 1998, sp. zn. 3 Cdon 1/96, 

uveřejněném pod č. 154 v sešitě č. 21 z roku 1998 časopisu Soudní judikatura, Nejvyšší soud České republiky 

dovodil, že vypovědět nájem bytu podle § 711 odst. 1 písm. a) obč. zák. může pouze pronajímatel, který je fyzickou 

osobou. V odůvodnění citovaného rozsudku Nejvyšší soud mimo jiné uvedl, že u právnické osoby nelze uvažovat 

o potřebě bytu k bydlení jí samotné jako subjektu občanskoprávních vztahů. K obsahově totožným závěrům dospěl 

Nejvyšší soud rovněž v rozsudcích ze dne 28. dubna 1997, sp. zn. 2 Cdon 213/97, ze dne 26. května 1999, sp. zn. 

2 Cdon 921/97, a ze dne 19. dubna 2001, sp. zn. 26 Cdo 2818/99, a neodklání se od nich ani v projednávané věci. 

-  viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1385/2005.  

18 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1973/2006.  

19 Rozhodnutí R 9/2011, R 92/2011.  

20 Bezouška P., Nájem bytu – výklad základních ustanovení (§ 2235, 2236 ObčZ), Právní rozhledy, 3/2015. 

file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/IST/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/V6F3DZZZ/document-view.seam?documentId=njptembqg5pwgxzugy2tm
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Ohledně nájemních smluv na byt uzavřených právnickou osobou jako nájemcem lze 

konstatovat, že závěry o jejich neplatnosti jsou překonané. Podle § 574 zákona je totiž na právní 

jednání třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné. Tyto smlouvy bude tedy podle 

mého názoru třeba považovat za platné s použitím obecných ustanovení zákona o nájmu, 

případně zvláštních ustanovení zákona o nájmu prostor za účelem podnikání.21  

 

Zákon rovněž nevylučuje, aby se právnická osoba stala nájemcem bytu, který je pronajímán pro 

nebytové účely. Byty jsou typicky pronajímány právnických osobám za účelem umístění jejich 

sídla. Pokud je byt (dům) pronajat právnické osobě, použijí se však na tento smluvní vztah 

obecná ustanovení zákona o nájmu s vyloučením ustanovení zvláštních.22 Jinou otázkou je však 

posouzení zákonnosti z hlediska veřejnoprávních předpisů, pokud je byt pronajímán v rozporu 

s jeho účelem stanoveným příslušným kolaudačním rozhodnutím.  

 

Judikatura rovněž dovodila, že nájemcem nemůže být ani spoluvlastník pronajímané 

nemovitosti, protože tomu svědčí právo užívat byt přímo ze zákona a je dáno dohodou 

spoluvlastníků nebo rozhodnutím většiny spoluvlastníků, počítané podle velikosti podílů.23  

 

2.2.3 Pluralita na straně pronajímatele  

Na straně pronajímatele může vystupovat jedna nebo více osob. Jedná se o případy, kdy je 

pronajímaná věc ve spoluvlastnictví, ať již v podílovém spoluvlastnictví či ve společném jmění 

manželů. Zde je důležité určení pravidel pro rozhodování při nakládání se společnou věcí, 

včetně rozhodování o nájmu společné věci. V této souvislosti je třeba rozlišovat podílové 

spoluvlastnictví a společné jmění manželů. 

                                                           
21 Obdobně Bezouška P., Nájem bytu – výklad základních ustanovení (§ 2235, 2236 ObčZ), Právní rozhledy, 

3/2015. 

22 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1973/2006.   

23 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2104/1999.  
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a) podílové spoluvlastnictví  

Pravidla pro rozhodování podílových spoluvlastníků jsou stanovena v § 1126 a násl. zákona. 

Tato ustanovení rozlišují mezi tzv. běžnou správou věci a tzv. významnými záležitostmi, které 

rámec běžné správy přesahují. Vymezení těchto dvou skupin úkonů může být i předmětem 

dohody spoluvlastníků.   

 

Běžnou správou věci, kde postačí souhlas prosté většiny spoluvlastníků, je například 

rozhodování o údržbě či opravě věci, rozhodnutí o poskytnutí slevy na nájemném a podobné 

případy (§ 1128 odst. 1 zákona). Spadá sem i rozhodování o vzniku, změně či zániku 

pravidelného opakujícího se nájmu věci pro krátkodobý účel. Pod běžnou správu věci lze 

podřadit i takové rozhodování, které nijak neohrožuje práva ostatních spoluvlastníků a naopak 

je chrání. Příkladem může být rozhodnutí o výpovědi nájmu z důvodu porušování nájemních 

podmínek nájemcem či dohoda o skončení nájmu uzavřená krátce před tím, než měl nájem 

skončit uplynutím sjednané doby nájmu. Váha hlasů jednotlivých spoluvlastníků se určuje 

podle velikosti jejich podílu.  

 

Dvoutřetinová většina hlasů spoluvlastníků je naopak potřebná při rozhodování o významných 

záležitostech týkajících se společné věci (§ 1129 odst. 1 zákona). Zákon uvádí jako příklad 

rozhodnutí o podstatném zlepšení nebo zhoršení věci, změně jejího účelu či o jejím zpracování. 

Tento výčet je však demonstrativní a lze sem tedy řadit i jiné podstatné zásahy jako například 

přístavbu.  

 

V § 1132 zákon dále vyjmenovává záležitosti, které mají natolik zásadní význam, že je k nim 

třeba souhlasu všech spoluvlastníků. Jedná se o zcela výjimečné záležitosti, jejichž zákonný 

výčet je taxativní. První z nich jsou rozhodnutí, na jejichž základě má být společná věc zatížena, 

popřípadě její zatížení zrušeno. Mezi ně patří zřízení věcných práv jako je právo stavby, 

služebnost či reálné břemeno, zajišťovací převod vlastnického práva a další. Všichni 

spoluvlastníci musí svůj souhlas vyslovit rovněž s rozhodnutím, v jehož důsledku mají být 
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jejich práva omezena na dobu delší než deseti let.  

 

Judikatura potvrdila, že každý spoluvlastník má tzv. ideální podíl na společné nemovitosti, 

nikoli výlučné vlastnické právo k jeho reálné části - konkrétnímu bytu, byť by svou velikostí 

odpovídal výši jeho spoluvlastnického podílu k domu. Z tohoto důvodu nemůže spoluvlastník 

ohledně tohoto bytu uzavřít sám platně nájemní smlouvu.24 Pokud má být věc pronajata na 

dobu delší než deseti let, je třeba k uzavření nájemní smlouvy souhlasu všech spoluvlastníků 

(viz výše - § 1132 zákona). V případě nájemních smluv uzavíraných na dobu neurčitou 

s možností výpovědi před uplynutím doby deseti let postačí podle mého názoru souhlas 

dvoutřetinové většiny spoluvlastníků. Pokud je však u takové smlouvy výpověď nájmu 

omezena na sjednané či smluvní důvody a není jisté, kdy ji bude možné smlouvu ze strany 

pronajímatele ukončit, bude z důvodu právní jistoty vhodnější vyžádat si souhlas všech 

spoluvlastníků věci.  

b) společné jmění manželů  

Pokud je věc ve společném jmění manželů, je třeba při rozhodování o její správě rovněž 

rozlišovat mezi běžnými záležitostmi a těmi, které za běžné považovat nelze. V běžných 

záležitostech může každý z manželů jednat samostatně, zatímco ve druhé skupině případů je 

třeba společného jednání obou z manželů nebo jednání jednoho manžela se souhlasem druhého. 

  

2.2.4 Pluralita na straně nájemce 

Obdobně jako u pronajímatele, může být i na straně nájemce více subjektů. Jedná se o společný 

nájem, společné nájemní právo manželů nebo užívání bytu nájemcem spolu s členy jeho 

domácnosti.  

 

                                                           
24  Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 26/2009.  
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Společný nájem vzniká v případě, kdy na straně nájemce vystupuje více osob. K tomu může 

dojít tak, že je již na počátku uzavřena nájemní smlouva s více nájemci nebo pokud k původní 

nájemní smlouvě přistoupí se souhlasem nájemce a pronajímatele další osoba – nový nájemce. 

Více ke společnému nájmu je uvedeno v kapitole 5.1. Jestliže jsou společnými nájemci domu 

nebo bytu manželé, vzniká společné nájemní právo manželů (§ 745 a násl. zákona). 

Podrobnosti ke společnému nájemnímu právu manželů jsou obsaženy v kapitole 5.2. O pluralitě 

nájemců lze hovořit i tehdy, pokud s nájemcem užívají byt členové jeho domácnosti. Více o 

členech nájemcovy domácnosti je uvedeno v kapitole 5.3. 

 

2.3 Byt jako předmět nájmu  

2.3.1 Vymezení bytu    

Co se rozumí bytem, je definováno v § 2236 zákona.25 Jedná se o místnost nebo soubor 

místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. 

Místností se rozumí prostor, který je ohraničen stěnami, podlahou a stropem, přičemž není 

rozhodné, jak je tato místnost pojmenována. Z výrazu „soubor místností“ lze dovodit, že se 

jedná o několik místností, které jsou přístupné společnými vchodovými dveřmi a zároveň 

společně uzamykatelné. Domem se rozumí stavba, která je ohraničena obvodovými stěnami a 

střechou, s níž dohromady tvoří obvodový plášť domu. Obytným prostorem je přitom podle 

důvodové zprávy prostor, který je vhodný k bydlení a splňuje příslušná kritéria zdravotní 

způsobilosti. To směřuje ke kvalitě místnosti, neboť ne každá místnost (soubor místností) či 

dům jsou obytným prostorem (a naopak ne každý obytný prostor je místností v domě – 

například lodní kajuta).26 Podle důvodové zprávy se pojem byt pojí s tzv. samostatným bytem, 

tj. takovým, který má vlastní vstup, a člověk, který v něm bydlí, může byt obývat, aniž je závislý 

na místnostech nebo prostorech vně bytu, byť se nevylučuje, aby z ujednání stran nebo povahy 

věci vyplývalo něco jiného. 

                                                           
25 Zavedením definice bytu byl odstraněn nedostatek předchozí právní úpravy, která tento pojem pro účely 

občanského zákoníku nedefinovala.  

26 Bezouška P., Nájem bytu – výklad základních ustanovení (§ 2235, 2236 ObčZ), Právní rozhledy, 3/2015. 
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V nájemní smlouvě je třeba vymezit předmět nájmu, tj. pronajímaný byt tak, aby nebyl 

zaměnitelný s jiným. Byt by tak měl být specifikován adresou budovy, číslem bytu a 

nadzemním podlažím. Judikatura v této souvislosti však již podle předchozí právní úpravy 

dovodila, že je-li v nájemní smlouvě nesprávně označeno poschodí, na němž se předmětný byt 

nachází (a není v ní uvedeno ani číslo bytu), avšak byt je jinak dostatečně identifikován, nemá 

tato okolnost sama o sobě za následek neplatnost nájemní smlouvy pro neurčitost.27 K nájemní 

smlouvě je vhodné přiložit i plánek bytu specifikující jeho umístění v budově a vnitřní členění. 

Ohledně výměry bytu jsem naopak názoru, že je namístě ji v nájemní smlouvě neuvádět. 

Smluvní strany se tak vyhnou komplikacím, které mohou nastat, pokud se v budoucnu ukáže, 

že ujednaná výměra se od skutečné výměry liší. Pokud bude skutečná výměra bytu menší, 

přichází totiž v úvahu právo nájemce na uplatnění slevy z nájemného. Riziko diskrepancí mezi 

sjednanou a skutečnou výměrou je citelně vyšší v případě pronájmu bytu, který se teprve 

nachází ve fázi výstavby, neboť tam nejsou takové odchylky žádnou výjimkou.      

 

Součástí výše uvedené definice bytu je i jeho „určení k účelu bydlení“, z čehož lze dovodit 

vazbu na jeho veřejnoprávní vymezení. To je obsahem kolaudačního rozhodnutí, které stanoví 

účel užívání stavby. V této souvislosti však nelze opomenout, že i obytný prostor, který bude 

vhodný a zdravotně způsobilý k bydlení, lze pronajmout jako byt se všemi soukromoprávními 

důsledky bez ohledu na to, že se podle kolaudačního rozhodnutí o byt nejedná. To výslovně 

vyplývá z § 2236 zákona, který stanoví, že „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.“ Užívá-li však někdo stavbu bez příslušného kolaudačního souhlasu, popř. 

v rozporu s ním, není tím vyloučena případná veřejnoprávní odpovědnost za správní delikt 

podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“). Pronajmutí jiného 

než obytného prostoru k bydlení však není důvodem, pro nějž by mohl pronajímatel namítnout 

                                                           
27 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1998/2005.  
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vůči nájemci neplatnost nájemní smlouvy. Podle § 2236 odst. 2 zákona totiž nemůže být na 

újmu nájemci to, že pronajatý prostor není určen k bydlení. Ze zákonné definice bytu je zřejmé, 

že vedle „určení bytu“ k bydlení neopomíná ani faktické hledisko, neboť hovoří o „užívání 

bytu“ k účelu bydlení.  

 

Samostatné definice bytu používá zákon u bytu služebního a bytu zvláštního určení (viz níže). 

Družstevní byt je vymezen v § 729 ZOK.  

 

Spolu s věcí hlavní je předmětem nájmu i její příslušenství, aniž by bylo nutné jej v nájemní 

smlouvě zvlášť specifikovat. Příslušenství bytu není v zákoně na rozdíl od předchozí právní 

úpravy vymezeno. V zákoně je pouze definováno příslušenství věci, kterou je podle § 510 odst. 

2 zákona „vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem této vedlejší věci, aby se jí trvale 

užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení.“  

 

Dříve bylo příslušenství bytu definováno jako vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby 

byly s bytem užívány. Judikatura se ustálila na tom, že „vedlejšími místnostmi jsou místnosti v 

bytě, které nelze považovat za obytné, avšak jsou určeny k tomu, aby byly užívány spolu s bytem. 

Jde o neobytné kuchyně, neobytné haly a komory, koupelny, záchody, spíže, šatny, stavebně 

oddělené kuchyňské či koupelnové kouty, předsíně atd.“ Vedlejší prostory byly chápány jako 

„prostory, které leží mimo byt, avšak jsou určeny k tomu, aby byly s bytem užívány, jako 

například sklep, dřevník, kolna atd.“ Za zmínku stojí názor L. Chalupy, který pojem „vedlejší 

místnosti a prostory“ podle § 121 odst. 2 předchozí právní úpravy vykládá tak, že za 

příslušenství bytu lze považovat jen vedlejší místnosti a prostory (tj. ty, které jsou umístěné 

například na chodbě, na patře, v budově, na zahradě u budovy), které se nacházejí mimo vlastní 

byt a nikoli však již místnosti, které jsou situované v samotném bytě.28  

 

                                                           
28 Chalupa L., Byt a jeho příslušenství, Bulletin advokacie, 3/2006.  
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S ohledem na to, že se definice příslušenství věci podle předchozí právní úpravy a zákona neliší, 

domnívám se, že lze i dnes vycházet z definice příslušenství bytu podle předchozí právní 

úpravy. Příslušenstvím bytu jsou jen takové prostory a místnosti, které slouží k bydlení. Garáž 

nelze podle judikatury považovat za příslušenství bytu.29 Garáž není určena k bydlení a je 

samostatným předmětem právních vztahů. Podle judikatury nelze považovat za příslušenství 

bytu ani vedlejší stavby, jako jsou například chlévy, sýpka a stodola, byť byly předány do 

užívání spolu s bytem, neboť jejich účelové určení jakožto prostory sloužící k chovu zvířectva 

neodpovídá účelu, k němuž slouží prostory představující příslušenství bytu, tj. k uspokojování 

bytových potřeb.30 

 

Je-li uzavřena nájemní smlouva na byt, týká se v souladu s § 510 odst. 2 zákona i příslušenství, 

neboť to sdílí právní osud věci hlavní. Tento závěr Nejvyšší soud výslovně dovodil i ohledně 

příslušenství bytu, podle nějž příslušenství bytu není a nemůže být samostatným předmětem 

právních vztahů (v daném případě vztahů dříve uživatelských a posléze nájemních), nýbrž se 

řídí režimem právního vztahu k bytu, k němuž náleží, jinak řečeno sdílí právní režim bytu, k 

němuž náleží. 31 I přesto lze však doporučit, aby nájemní smlouva vždy výslovné vymezení 

příslušenství bytu obsahovala. Zabrání se tak případným sporům v praxi o to, zda určitá věc má 

charakter příslušenství či nikoli.  

 

Byt může být pronajat jako nezařízený, ale i vybavený příslušným nábytkem, elektronikou, 

spotřebiči a podobně. Strany mají prostor ujednat si ve smlouvě obsah nájemního poměru podle 

konkrétní potřeby.32 Je-li byt pronajímán vybavený, mělo by být toto vybavení v zájmu ochrany 

obou stran ve smlouvě specifikováno, případně doplněno příslušnou fotodokumentací.  

 

                                                           
29 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2975/2000.   

30 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 450/2003.  

31 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2975/2000.  

32 Viz důvodová zpráva.  
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Z hlediska ochrany nájemce mohou být sporné případy, kdy je pronajata část bytu, tj. například 

jen jedna místnost v bytě. Ačkoli předchozí právní úprava tyto případy nechránila, podle zákona 

lze usuzovat, že i takový nájem bude chráněným nájmem bytu. Tato argumentace se opírá o 

znění § 2236 odst. 1 zákona, které připouští, aby byl k obývání pronajat jiný než obytný prostor.  

 

Pronajmout lze i věc hromadnou jakožto soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě (§ 

501 zákona). Zda se jedná o pronájem souboru věcí jako jednoho celku či více paralelních 

nájmů bude třeba vždy zhodnotit podle povahy ujednání v nájemní smlouvě. To bude mít 

význam zejména v případě posouzení, zda zánikem (nájmu) jedné z pronajatých věcí zaniká i 

nájem věcí ostatních. Pokud se jedná o pronájem souboru věcí, tyto „nájmy“ jsou na sobě 

vzájemně závislé, v důsledku čehož je lze ukončit pouze jako jeden celek. To samozřejmě 

nevylučuje dohodu stran o tom, že se předmět nájmu o jednotlivý předmět zužuje.  

 

V  souvislosti s nájmem souboru věcí se naskýtá otázka použití zvláštních ustanovení zákona o 

nájmu bytu v případě, že předmětem nájmu je soubor bytů a nebytových prostor. Jsem názoru, 

že v takovém případě se zvláštní ustanovení zákona nepoužijí. Tento závěr vyplývá i z 

judikatury Nejvyššího soudu, který dovodil, že pokud je předmětem nájmu ucelený soubor 

bytových a nebytových prostor k účelům specifickým jako věc hromadná (universitas rerum), 

jedná se o nájem věci podle obecných ustanovení zákona.33 Jiná situace by pochopitelně nastala, 

pokud by byl pronajat soubor věcí tvořený pouze byty. V takovém případě by podle mého 

názoru nebyl důvod, proč zvláštních ustanovení zákona o nájmu bytu nepoužít.  

 

2.3.2 Způsobilost bytu jako předmětu nájmu  

V souvislosti s nájmem bytu je nezbytné, aby byl předmětný byt k tomuto účelu vhodný a 

způsobilý, zejména ze zdravotního hlediska. V praxi může nastat situace, kdy je nájemci jako 

byt pronajat prostor, který není podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bytovým účelům. 

                                                           
33 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 1080/2005.  
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Podle předchozí právní úpravy byla v takových případech nájemní smlouva neplatná pro rozpor 

se zákonem. To již dnes neplatí, neboť podle § 2236 odst. 2 zákona nemůže být nájemci na 

újmu skutečnost, že pronajatý byt není určen k bydlení. I v těchto případech je tedy nájemce 

chráněn jako u nájmu bytu a pronajímatel se v tomto případě nemůže na neplatnost nájemní 

smlouvy odvolávat. Lze však dovodit, že pokud tato situace nastane, je nájemce oprávněn 

nájemní smlouvu s okamžitou účinností vypovědět, neboť mu nebyl předán prostor, který je 

právně způsobilý k užívání podle nájemní smlouvy (§ 2232 a § 2227 zákona).  

 

Podle některých názorů je podmínkou pro uzavření platné nájemní smlouvy dále to, že předmět 

nájmu není ke dni svého odevzdání nájemci zatížen jiným právem, které možnost nájmu 

vylučuje. Mohlo by se jednat například o věcné břemeno, právo jiného nájemce či výpůjčku. 

Dříve se dovozovalo, že to má za následek právní nemožnost plnění, a tím i absolutní neplatnost 

smlouvy (§ 588 zákona). To byl například případ služebnosti bytu, neboť podle judikatury 

nebylo možné byt, k němuž svědčilo jiné osobě věcné břemeno užívání, považovat za právně 

volný, což vylučovalo vznik práva nájmu další osoby.34 Za další omezení bylo považováno 

právo jiného nájemce, neboť ani takový byt nebyl právně volný a další uzavřená nájemní 

smlouva na stejný byt byla považována za neplatnou.35 V dalším případě judikatura obdobně 

dovodila, že pokud není pronajímaný byt při uzavření nájemní smlouvy ve stavu způsobilém k 

okamžitému odevzdání nájemci proto, že je dosud bez právního důvodu užíván jinou osobou, 

musí být v nájemní smlouvě dostatečně určitě stanoven budoucí časový okamžik, kdy tento stav 

nastane; jinak je nájemní smlouva pro nemožnost plnění absolutně neplatná.36 Pronájmu bytu 

může bránit i skutečnost, že vlastnické právo k bytu náleží ve skutečnosti jiné osobě než 

pronajímateli.  

 

                                                           
34 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2231/2006; obdobně Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 

1998/2005  - byt, k němuž svědčí jiné osobě právo na bydlení, nelze pokládat za právně volný, a tato okolnost tak 

vylučuje možnost vzniku práva nájmu k témuž bytu další osobě. 

35 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1983/2006.  

36 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 1805/2001. 
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Na možnost pronájmu bytu, který je zatížen právem třetí osoby, se v současné době vyskytují 

v literatuře odlišné názory. Například J. Švestka a kol. se ve svém komentáři k zákonu 

odvolávají na starší judikaturu (viz rovněž výše), přičemž dovozují, že předmět nájmu musí být 

ke dni svého odevzdání nájemci právně volný. To podle citovaných autorů znamená, že 

k tomuto předmětu nesmí jiné osobě svědčit právo nájmu, popř. jiné právo vylučující možnost, 

aby nájemce začal předmět nájmu užívat (například věcné břemeno, výpůjčka apod.). Nebude-

li shora uvedená podmínka splněna, dovozují z toho absolutní neplatnost smlouvy pro právní 

nemožnost plnění podle § 588 zákona.37 Naopak P. Bezouška považuje shora citovanou 

dosavadní judikaturu za překonanou a v této souvislosti se odvolává na znění § 1760 zákona, 

přičemž nepovažuje za zásadně vyloučené, aby byt dala do nájmu i osoba, která k tomu nebude 

oprávněna. Podle citovaného ustanovení zákona totiž sama o sobě skutečnost, že strana nebyla 

při uzavření smlouvy oprávněna nakládat s tím, co má být podle smlouvy plněno, nevyvolává 

neplatnost smlouvy. Pronajímatelem tak může být například i nepoctivý držitel, aniž by to mělo 

za následek neplatnost nájemní smlouvy. P. Bezouška dále dovozuje, že v takovém případě by 

se jednalo o právní vadu, která by se řešila postupem podle § 2268 odst. 1 zákona (viz rovněž 

kapitola 3.6.2). O právní nemožnost plnění podle citovaného autora nemůže jít, neboť zákon 

stanoví pravidla, podle nichž může být závazek plněn a vada případně odstraněna.38 S ohledem 

na zásadu stanovenou v § 547 zákona, podle něhož je třeba na právní jednání pohlížet spíše 

jako na platná než jako na neplatná, se osobně přikláním k názoru P. Bezoušky. Více světla do 

řešení této otázky však vnese až příslušná soudní praxe.   

 

2.4 Doba nájmu  

Pro nájemní smlouvu je charakteristická její dočasnost. Nájem lze sjednat na dobu určitou nebo 

dobu neurčitou s tím, že u smluv uzavřených na dobu neurčitou je dočasnost spatřována 

v možnosti jejího jednostranného vypovězení. U nájmu na dobu určitou musejí strany počítat 

                                                           
37 Švestka J., Dvořák J., Fiala J. aj., Občanský zákoník – Komentář – Svazek V (relativní majetková práva I. část), 

Wolters Kluwer, a.s., 2014, zdroj: ASPI.  

38 Bezouška P., Nájem bytu – výklad základních ustanovení (§ 2235, 2236 ObčZ), Právní rozhledy, 3/2015. 
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s tím, že nájem v budoucnosti skončí, nemusejí však vědět, k jakému časovému okamžiku to 

přesně nastane. Přitom existuje více možností, jak dobu trvání nájmu vymezit. Smluvní strany 

si mohou dojednat jak dobu trvání nájmu, tak den jeho skončení. Lze tak učinit sjednáním doby 

trvání (například pět let) nebo uvedením konkrétního data (například do 31.12.2020). Je-li doba 

nájmu určena odkazem na jinou skutečnost (například po dobu trvání studia či do skončení 

pracovního poměru), jedná se podle judikatury rovněž o nájem na dobu určitou. Jde-li však o 

pracovní poměr na dobu neurčitou, nepanuje v judikatuře shoda o tom, zda se jedná o nájem na 

dobu určitou či neurčitou.39 Doba nájemního poměru sjednaného na dobu určitou může být 

dohodnuta i tak, že ji lze vázat na konkrétním datem neurčitelnou objektivně zjistitelnou 

skutečnost, z níž je možné bez pochyb zjistit, kdy nájemní poměr skončí. V době sjednání 

takové dohody nemusí mít účastníci jistotu, kdy takto sjednaná doba uplyne, je však jisté, že 

tato skutečnost nastane. Dobu trvání nájemního poměru lze též dojednat kombinací určitého 

časového období s objektivně zjistitelnou skutečností, od níž dohodnuté časové období počíná 

běžet.40  

 

Zákon neomezuje opakované uzavírání nájemních smluv k bytu na dobu určitou, jak to činí 

například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, u pracovních poměrů. V případě takových 

smluv však hrozí riziko vady v podobě obcházení zákona (§ 547, 580 zákona), neboť bydlení 

je charakterizováno jeho trvalostí.41 

 

Nájem lze ujednat i na dobu trvání života člověka, přičemž se jedná o nájem na dobu určitou. 

V těchto případech je však třeba aplikovat pravidlo stanovené v § 2204 odst. 2 zákona. To 

speciálně pamatuje na případy, kdy je doba nájmu sjednána na více jak padesát let, přičemž 

stanoví vyvratitelnou domněnku, že se jedná o nájem na dobu neurčitou. Zároveň však 

respektuje vůli smluvních stran tím, že v prvních padesáti letech omezuje možnost vypovězení 

                                                           
39 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 1574/1996, opačně R 17/06.  

40 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 513/2003. 

41 Bezouška P., Nájem bytu – výklad základních ustanovení (§ 2235, 2236 ObčZ), Právní rozhledy, 3/2015. 
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nájmu, jako by se jednalo o nájem na dobu určitou, tj. pouze z ujednaných důvodů a 

s dodržením sjednané výpovědní doby. Zakotvením uvedeného pravidla zákon reagoval na 

předchozí problémy, které smlouvy uzavírané na neúměrně dlouhou dobu v praxi vyvolávaly. 

K této otázce zaujal stanovisko rovněž Nejvyšší soud, a to v rozsudku sp. zn. 28 Cdo 

2747/2004, v němž konstatoval, že nájem ujednaný na dobu přesahující dobu průměrného 

lidského života (v posuzovaném případě šlo o nájem ujednaný na 100 let k podnikatelským 

účelům provozovaným individuálními podnikateli), platí za nájem ujednaný na dobu neurčitou. 

Jak poukazuje důvodová zpráva, toto rozhodnutí výrazně zasáhlo do smluvní autonomie 

kontrahentů a měnilo podmínky, za nichž nájem ujednali, zakládajíc možnost nájem vypovědět 

ihned po jeho vzniku a bez uvedení důvodu, ač si to strany zjevně nepřály. Tím došlo 

k znejistění praxe, kdy vyvstaly otázky, zda je například sedmdesát let trvání nájmu ještě ve 

shodě s pojetím Nejvyššího soudu. Ve snaze vyloučit do budoucna podobnou rozhodovací praxi 

byla otázka dlouhodobých nájemních smluv výslovně zakotvena v zákoně.  

 

V této souvislosti je třeba poukázat i na obecný § 2000 zákona, který reaguje na tzv. „šněrovací 

smlouvy.“ Zavazuje-li smlouva bez vážného důvodu člověka na dobu jeho života anebo 

kohokoli na dobu delší než deset let, lze se po uplynutí deseti let domáhat jejího zrušení u soudu. 

Tato úprava umožňuje domáhat se zrušení smluv uzavřených na dobu určitou bez ohledu na to, 

zda v ní byly sjednány výpovědní důvody či nikoli. Výše uvedené podmínky musí být splněny 

kumulativně.  

 

Pokud je doba nájmu sjednána tak, že její poslední den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, 

skončí nájem tento den a nikoli až den následující. Počítání lhůt a dob se řídí podle § 605 

zákona. Je-li tedy nájemní smlouva uzavřena například 1. dubna na dobu trvání jednoho roku, 

skončí 1. dubna příštího roku (a nikoli 31. března jako podle předchozí právní úpravy).  

 

Sjednání doby nájmu není až na několik výjimek obligatorní náležitostí nájemní smlouvy, 

přičemž podle § 2204 zákona platí nevyvratitelná domněnka, že pokud takové ujednání chybí, 
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jedná se o nájem na dobu neurčitou.  

 

Sjednání doby nájmu, tj. zda je uzavřen na dobu určitou či neurčitou, má význam pro možnost 

jednostranného ukončení nájmu výpovědí. Obecně platí, že výpověď nájmu na dobu neurčitou 

je pro obě smluvní strany snazší. Nájemce může takový nájem vypovědět v tříměsíční 

výpovědní době z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, zatímco u nájmu na dobu určitou je 

omezen na zákonem stanovené, popř. sjednané důvody (mezi nimi je však i poměrně 

benevolentní možnost výpovědi z důvodu změny poměrů podle § 2287 zákona). Pronajímatel 

je oprávněn dát nájemci výpověď jen ze zákonem stanovených důvodů, přičemž důvody 

uvedené v § 2288 odst. 2 zákona (potřeba užívání bytu jím, resp. jeho příbuzným) může použít 

pouze u nájmu na dobu neurčitou.  

 

2.5 Forma smlouvy  

Ačkoli zákon preferuje zásadu bezformálnosti právních úkonů, u smlouvy o nájmu bytu stanoví 

povinnou písemnou formu (§ 2237 zákona).42 Jedná se o kogentní ustanovení, které je 

odchylkou od obecné úpravy nájemní smlouvy, kde zákon tuto formu nepožaduje. Na rozdíl od 

předchozí právní úpravy však nemá nedostatek písemné formy automaticky za následek 

absolutní neplatnost smlouvy. Zákon totiž výslovně stanoví, že nedostatek písemné formy není 

důvodem, pro který by pronajímatel mohl vůči nájemci namítnout absolutní neplatnost 

smlouvy, čímž dochází k posílení ochrany nájemce. To zároveň nevylučuje, aby tuto námitku 

uplatnil nájemce, ponese však důkazní břemeno o tom, že nájemní smlouva byla uzavřena. 

Každopádně tak lze uzavření nájemní smlouvy v písemné formě z důvodu právní jistoty 

doporučit.   

 

V některých případech zákon stanoví pro platnost nájemní smlouvy ještě další podmínky. Jako 

příklad může sloužit nutnost písemného doporučení zřizovatele nebo jeho právního nástupce u 

                                                           
42 Obdobně vyžadují podle § 564 zákona písemnou formu i změny nájemní smlouvy.  



36 

 

nájmu bytu zvláštního určení podle § 2300 odst. 2 zákona.  

 

2.6 Zakázaná ujednání   

Zákonná úprava nájemní smlouvy na byt je koncipována tak, že chrání nájemce jako slabší 

smluvní stranu. Při její formulaci je tedy třeba tato ustanovení respektovat. Právním základem 

pro ochranu nájemce před nevýhodnými smluvními ujednáními tvoří § 2235 odst. 1 zákona. 

Podle něj se nepřihlíží k takovým ujednáním mezi pronajímatelem a nájemcem, která zkracují 

práva nájemce.  

 

Zákon dále v § 2239 výslovně zakazuje sjednávat v neprospěch nájemce smluvní pokutu. To 

je rozdíl oproti předchozí právní úpravě, která tuto možnost nezakazovala, pouze používala jako 

korektiv hledisko dobrých mravů. Obdobně zákon zapovídá taková ujednání smluvních stran, 

která by ukládala nájemci povinnost, jež je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. 

V praxi se může jednat například o povinnost nájemce platit vyšší smluvní úroky v případě jeho 

prodlení, povinnost strpět častější zvyšování nájemného než umožňuje zákon, ale i stanovení 

dalších povinností či zákazů nad rámec zákona. Pro všechny výše uvedené případy platí, že 

ujednání uzavřená v rozporu s těmito zásadami by byla považována za nicotná, vůbec by se 

k nim tedy nepřihlíželo.   

 

K ochraně nájemce jako slabší smluvní strany viz rovněž kapitola 1.2.2. 

 

2.7 Zápis do katastru nemovitostí   

Na rozdíl od předchozí právní úpravy zákon v § 2203 umožňuje, aby byl nájemní vztah zapsán 

do veřejného seznamu, tj. do katastru nemovitostí. Tato úprava má mít význam zejména pro 

realitní obchody. Jejím účelem je, aby si případný zájemce o koupi předmětné věci mohl 

z veřejně dostupného zdroje zjistit, zda je věc pronajata. To může značně ovlivnit jeho 

rozhodování o tom, zda předmětnou věc koupí či nikoli. Důvodová zpráva předpokládá 
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praktičnost tohoto zápisu zejména ve vztahu k nezastavěným pozemkům, u nichž se zpravidla 

z pozorovatelných znaků buď vůbec nebo v období vegetačního klidu nepozná, zda jsou 

pronajaty či nikoli. S ohledem na to, že tento zápis však není povinný (viz níže), nebude se 

nabyvatel v případě absence zápisu tak jako tak moci spolehnout na to, že předmětná věc 

pronajata není.  

 

Zápis nájmu v katastru chrání i samotného nájemce  pro případ, že by došlo ke změně vlastníka 

pronajaté věci. Podle § 2222 odst. 2 zákona má totiž nový pronajímatel možnost vypovědět 

nájemci nájem, neměl-li rozumný důvod pochybovat o tom, že předmětná věc není pronajata. 

Pokud je nájem zapsán v katastru nemovitostí, vědomost nabyvatele jakožto nového 

pronajímatele o existenci nájmu se předpokládá, a tudíž je nájemce před uvedenou výpovědí 

chráněn. Lze tedy očekávat, že někteří nájemci budou zápis nájemního vztahu z důvodu své 

ochrany na pronajímatelích požadovat. V souvislosti s nájmem bytu je však třeba poukázat, že 

pronajímatel nemá z důvodu změny vlastnictví možnost nájemní smlouvu vypovědět (§ 2224 

zákona).  

 

Podmínkou pro zápis nájemního práva do katastru nemovitostí je, že předmětná věc je v tomto 

veřejném seznamu zapsána. Tato úprava se tak vztahuje na věci evidované v katastru 

nemovitostí. Nájem se zapisuje do katastru vkladem podle § 11 zákona č. 256/2013 Sb., 

katastrální zákon (dále jen „katastrální zákon“) a § 18 odst. 4 zákona č. 357/2013 Sb., 

katastrální vyhlášky. Povinně evidovanými údaji jsou informace o pronajaté nemovitosti, údaje 

o nájemci a poslední den nájemní smlouvy, pokud byl nájem sjednán na dobu určitou.  

 

Zápis nájmu do veřejného seznamu není povinný, ale pouze možností, kterou má vlastník 

pronajaté věci k dispozici. Nájemce může provedení zápisu navrhnout pouze za podmínky, že 

má k tomu souhlas vlastníka pronajaté věci. Návrh na zápis do katastru nemovitostí se podává 

na vzorovém formuláři, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 14 katastrálního zákona. Zápis do 

katastru nemovitostí má pouze deklaratorní charakter, nemá tedy vliv na vznik nájemního 
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vztahu ani jeho účinnost. Je-li však nájem v katastru evidován, předpokládá se vědomost osob 

o jeho existenci, přičemž případná neznalost aktuálního stavu neomlouvá (§ 980 odst. 1 

zákona). Zápis má tedy význam ve vztahu k dobré víře ve skutečnosti zapsané ve veřejném 

seznamu.  

 

Ustanovení o možnosti zápisu nájemního práva do veřejného seznamu je dispozitivní, strany 

jej tedy mohou ve smlouvě vyloučit. V takovém případě by katastrální úřad neměl vklad 

nájemního práva povolit. S ohledem na to, že zápis nájmu do katastru nemovitostí je pouze 

dobrovolný, je otázkou, nakolik bude tato možnost v praxi využívána.  

 

2.8 Zvláštní případy nájmu bytu – služební byt, byt zvláštního určení, družstevní byt 

2.8.1 Nájem služebního bytu   

Vedle klasického nájmu bytu zákon upravuje i některé specifické případy. Prvním z nich je 

nájem služebního bytu upravený v § 2297 až 2299 zákona. Byt lze pronajmout jako služební za 

splnění zákonem stanovených podmínek. V nájemní smlouvě tak musí být výslovně určeno, že 

se jedná o pronájem bytu služebního. Vedle toho je nezbytné, aby byl nájem ujednán 

v souvislosti s výkonem určitého zaměstnání, funkce a podobně. Pro posouzení, zda se jedná o 

nájem služebního bytu, bude tedy rozhodné ujednání v nájemní smlouvě. V praxi jde především 

o nájem domovnických bytů a bytů, v nichž bydlí zaměstnanci, jako například školníci, topiči 

a podobné profese. Není přitom rozhodné, kdo je vlastníkem bytu. Není rovněž nutné, aby 

nájemce vykonával práci přímo pro pronajímatele. 

 

Nájem služebního bytu vykazuje oproti klasickému nájmu bytu řadu specifik. Zákon v § 2297 

výslovně umožňuje, aby byla práva nájemce služebního bytu omezena. To lze učinit ujednáním 

v nájemní smlouvě. Mezi taková omezení může podle mého názoru patřit například uložení 

zákazu podnikání v bytě či zákaz výkonu práce pro jiného zaměstnavatele. Nájemce by mohl 

být i omezen zákazem chovat v bytě zvíře či zákazem přijmout jako nového člena domácnosti 
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osoby, které nejsou osobami blízkými.  

 

Zároveň je však třeba mít na zřeteli, že práva nájemce lze pouze omezit a nikoli zcela vyloučit. 

Předmětné ujednání musí tedy být vždy přiměřené s ohledem na okolnosti daného případu a 

nesmí překračovat rámec toho, co může pronajímatel po nájemci spravedlivě požadovat. Za 

nepřiměřené by bylo třeba podle mého názoru již považovat například ujednání o tom, že 

nájemce je povinen odstranit namísto pronajímatele veškerá poškození a vady v bytě či 

odchylky ve výši či splatnosti nájemného v neprospěch nájemce. Obdobně nelze na úkor 

nájemce rozšiřovat výpovědní důvody pronajímatele.     

 

Další odlišnosti u služebního bytu jsou stanoveny zejména v souvislosti s ukončením nájmu. 

Podstatné je, že k ukončení nájmu dochází v případě smrti nájemce. Nájem tedy nepřechází na 

členy nájemcovy domácnosti, jak je tomu u obecného nájmu bytu. Osoby, které s nájemcem 

v bytě bydlely, jsou oprávněny v bytě nadále zůstat pouze za podmínky, že nejsou 

pronajímatelem vyzvány k vyklizení bytu. To jsou v takovém případě povinny učinit nejpozději 

do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží.   

 

Jak je uvedeno výše, podstatným rysem nájmu služebního bytu je jeho vázanost na výkon práce 

nájemcem. To se projevuje i tím, že přestane-li nájemce předmětnou práci vykonávat, vede to 

ke skončení nájmu. Dojde-li k ukončení práce bez vážného důvodu, končí nájem k poslednímu 

dni měsíce následujícího po měsíci, v němž nájemce přestal vykonávat práci. Pokud měl však 

nájemce k ukončení výkonu práce vážný důvod, skončí nájem služebního bytu podstatně 

později, a to až uplynutím dvou let ode dne, kdy nájemce přestal vykonávat práci. Smyslem 

této lhůty je umožnit nájemci, aby si našel jiné bydlení a nedostal se do tíživé sociální situace. 

I přesto se domnívám, že tato lhůta je nadbytečně dlouhá. Takovým vážným důvodem je 

například zdravotní stav nájemce, kdy nájemce není podle lékařského posudku nadále schopen 

vykonávat práci. Mezi dalšími důvody lze uvést věk nájemce, důvod na straně pronajímatele, 

který vedl k ukončení práce nájemce pro pronajímatele (například výpověď daná 
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zaměstnavatelem z organizačních důvodů) či jiný vážný důvod. Za takový důvod lze podle 

mého názoru považovat mj. přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně či 

přiznání starobního důchodu nájemci.  

 

2.8.2 Nájem bytu zvláštního určení  

Dalším specifickým případem nájmu bytu je nájem bytu zvláštního určení, tj. takového bytu, 

který je (i) určený pro ubytování osob se zdravotním postižením, nebo (ii) byt v domě se 

zařízením určeným pro tyto osoby, nebo (iii) byt v domě s pečovatelskou službou. Na rozdíl od 

služebního bytu není pro kategorizaci bytu jako bytu zvláštního určení relevantní jeho vymezení 

v nájemní smlouvě, ale určení stavebními předpisy.  

 

Oproti obecné úpravě stanoví zákon v § 2300 přísnější kritéria pro to, komu může být byt 

zvláštního určení pronajat. Cílem této úpravy je zabránit zneužívání těchto bytů osobami, které 

by pro jeho užívání nesplňovaly příslušná zdravotní kritéria. Nájemní smlouvu tak lze uzavřít 

jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho 

právního nástupce. Pokud by byla uzavřena smlouva bez tohoto doporučení, vedlo by to k její 

neplatnosti pro rozpor se zákonem, a to zřejmě neplatnosti absolutní (rozpor s veřejným 

pořádkem).   

 

Odchylky od obecné úpravy platí v oblasti skončení nájmu. Vzhledem k tomu, že byt 

zvláštního určení je určen zdravotně postiženým osobám, je dán zájem na tom, aby byl nájem 

vázán na užívání těmito osobami. Smrtí nájemce tak nájem končí a nedochází k jeho přechodu. 

Osoby, které s nájemcem byt sdílely, nemají právo v bytě dále bydlet. Pronajímatel je povinen 

tyto osoby vyzvat, aby byt vyklidily ve lhůtě tří měsíců po obdržení výzvy. Byt pak může být 

pronajat jiné zdravotně postižené osobě.  

 

Za účelem ochrany nájemců těchto bytů je pronajímateli ztížena možnost nájem bytu ukončit. 
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Vypovědět nájem tak může pouze se souhlasem toho, kdo předmětný byt svým nákladem zřídil, 

popřípadě se souhlasem jeho právního nástupce. Ten musí být udělen předem. Bez příslušného 

souhlasu by byla výpověď neplatná pro rozpor se zákonem, a to nejspíše absolutně (rozpor 

s veřejným pořádkem).  

 

2.8.3 Byt právnické osoby obývaný jejím členem nebo společníkem   

Na rozdíl od předchozí právní úpravy obsahuje zákon zvláštní ustanovení § 2241 týkající se 

nájmu bytu právnické osoby, který je obýván jejím členem nebo společníkem. Z povahy věci 

se může jednat pouze o takovou právnickou osobu, která má členy nebo společníky. Nepřipadá 

tedy v úvahu u fundací ani ústavů. Tento nájemní vztah je specifický tím, že nájemce je de facto 

propojen s pronajímatelem a podílí se na jeho činnosti. V důsledku této skutečnosti má nájemce 

vlastnický podíl na bytu, který je předmětem nájmu.  

 

Práva a povinnosti stran vyplývají primárně ze společenské smlouvy či stanov společnosti 

právnické osoby, která je pronajímatelem. Dále jsou upraveny nájemní smlouvou, která musí 

být ovšem s uvedenými dokumenty v souladu. Podpůrně se pak i zde uplatní ustanovení zákona. 

S ohledem na text zákona lze usuzovat, že se zde zřejmě neuplatní ochrana nájemce tak jako 

v jiných případech nájmu bytu. Domnívám se, že smluvní strany se tak mohou od zákona platně 

odchýlit i v takových ujednáních, která jsou v neprospěch nájemce. Může se například jednat o 

rozšíření způsobů ukončení nájmu pronajímatelem s tím, že trvání nájemního vztahu lze vázat 

například na členství v příslušné obchodní společnosti, která je vlastníkem předmětného bytu.   

 

2.8.4 Nájem družstevního bytu  

Zcela zvláštním případem nájemního vztahu k bytu je nájem družstevního bytu. Ten je v zákoně 

pouze stručně zmíněn v ustanoveních § 2240-2241 s tím, že právní úprava těchto vztahů je 

svěřena zvláštnímu zákonu, kterým je ZOK. Úprava bytových družstev i nájmu družstevního 

bytu je tak obsažena v § 727 – 757 ZOK. Pokud ZOK neobsahuje zvláštní úpravu, použije se i 
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zde subsidiárně zákon. Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce jsou zároveň zpravidla 

široce vymezeny stanovami družstva.   

 

Družstevním bytem je podle § 729 odst. 1 ZOK byt, který (i) se nachází v budově ve vlastnictví 

nebo ve spoluvlastnictví bytového družstva, nebo který (ii) je ve vlastnictví nebo ve 

spoluvlastnictví bytového družstva, a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového 

družstva, který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem. 

Podle druhého odstavce § 729 ZOK je družstevním bytem i takový 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. Věta první se použije i v případě, že právo odpovídající věcnému břemenu 

přešlo na nájemce v důsledku zániku členství v bytovém družstvu. 

 

Podle judikatury zajišťuje bytové družstvo potřeby svých členů, a to zejména tím, že svým 

členům pronajímá nebo jiným způsobem dává do užívání byty, nebo jiné místnosti, nebytové 

prostory. Bytovým družstvem je nejen družstvo, které má zajišťování bytových potřeb ve svém 

předmětu podnikání (činnosti), ale i takové družstvo, jež bytové potřeby svých členů skutečně 

zajišťuje.43  

 

Nájem družstevního bytu vykazuje oproti úpravě obsažené v zákoně řadu specifik. Stane-li se 

osoba členem družstva, má právo na to, aby s ní byla uzavřena nájemní smlouva na dobu 

neurčitou (§ 742 písm. a) ZOK). Nájem družstevního bytu je spojen s členským podílem v 

družstvu s tím, že nájemce tohoto bytu je zároveň členem družstva. Zanikne-li členovi členství 

v družstvu, vede to i k zániku nájmu družstevního bytu (§ 734 odst. 3 ZOK). Právo na uzavření 

                                                           
43 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 327/1999.  
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nájemní smlouvy lze převodem podílu postoupit další osobě (§ 736 ZOK).  

 

Bližší podmínky pro uzavření nájemní smlouvy jsou obsaženy ve stanovách družstva (§ 731 

písm. a) ZOK). Stanovy rovněž upravují další práva a povinnosti členů družstva, které se dále 

týkají především užívání družstevního bytu (§ 731 písm. b) ZOK). Člen bytového družstva 

nehradí družstvu klasické nájemné, ale pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva 

vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a 

rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního 

zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů (§ 742 písm. b) a § 744 ZOK). 

 

Zemře-li člen družstva, přechází nájem družstevního bytu na dědice. Pokud byl členský podíl 

ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela (§ 737 ZOK). Jestliže nabude 

jeden z manželů, společných nájemců družstevního bytu, který je výlučným členem bytového 

družstva, tento byt do vlastnictví, právo společného nájmu bytu manžely zaniká a druhý z 

manželů užívá byt z titulu příslušníka domácnosti.44 

                                                           
44 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2031/2005.  
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3. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE A NÁJEMCE    

3.1 Odevzdání bytu ve způsobilém stavu  

Jednou ze základních povinností pronajímatele je podle § 2205 zákona povinnost přenechat věc 

nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu. U nájmu bytu bude tímto 

účelem bydlení bez ohledu na to, zda je to výslovně v nájemní smlouvě ujednáno či nikoli.  

 

Pronajímatel je povinen byt nájemci fyzicky předat a umožnit mu jej užívat. Pokud tak neučiní 

v době stanovené dohodou nebo zákonem, dostává se pronajímatel do prodlení. Odevzdání bytu 

pronajímatelem nájemci upravuje § 2242 odst. 1 zákona, který je speciální k § 2206 odst. 1 

zákona, jež se proto na nájem bytu nepoužije. Doba odevzdání bytu bude zpravidla předmětem 

ujednání v nájemní smlouvě. Lze ji určit konkrétním datem, ale i vázat i na nějakou odkládací 

podmínku, například tak, že byt bude předán po dokončení stavebních úprav. Pokud takové 

ujednání chybí, stanoví zákon dispozitivně, že byt má být nájemci předán k prvnímu dni měsíce 

následujícího po dni, kdy nabyla nájemní smlouva účinnosti. Nabude-li tak například nájemní 

smlouva účinnosti 15. ledna, je pronajímatel povinen předat byt k 1. únoru bez ohledu na to, 

zda se bude jednat o pracovní den či nikoli. Zpřístupnění bytu musí proběhnout v obvyklou 

denní dobu (§ 602 zákona). Povinnost pronajímatele předat nájemci byt je podle judikatury 

povinností jednorázovou, která je vázána ke vzniku práva nájmu, a jejíhož splnění se proto 

nelze domáhat v průběhu trvání nájemního poměru poté, co již jednou byla splněna.45 

 

Pronajímatel je povinen předat nájemci byt v takovém stavu, aby byl způsobilý k nastěhování 

a obývání. Co se rozumí touto způsobilostí, závisí především na dohodě smluvních stran. 

Pronajímatel a nájemce si mohou tedy ujednat, v jakém stavu má být byt předán (například 

nově vymalovaný, se zrekonstruovanou koupelnou apod.). Jestliže na toto smluvní strany při 

uzavírání smlouvy nepamatují, musí byt podle § 2243 zákona být čistý a ve stavu, který se 

                                                           
45 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 504/2004.  
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obvykle považuje za dobrý. Obvyklost je podle důvodové zprávy nutno posuzovat objektivně 

s přihlédnutím k tomu, o jaký byt se jedná. Pravidlem je, že byt by měl být předán čistý, 

zdravotně nezávadný a všechny místnosti včetně spotřebičů by měly být funkční. Druhou 

podmínkou pro způsobilost bytu je, že je zajištěno poskytování nezbytných plnění spojených s 

užíváním bytu nebo s ním souvisících.  

 

Spolu s bytem předá pronajímatel nájemci především klíče, popř. jiný prostředek k otevření 

dveří (například bezpečnostní kartu) a dále vše, co je potřeba k řádnému užívání bytu, tj. 

případné potřebné dokumenty či další nezbytné věci. Nájemci nesmí nic bránit v přístupu do 

bytu a pronajímatel není oprávněn mu ani nijak bránit v přístupu do domu, v němž se byt 

nachází.  

 

Předpokládá se, že nájemce má obdržet i veškeré informace potřebné pro bezpečné užívání 

bytu, například o tom, kde jsou umístěny hlavní uzávěry vody a plynu, jističe, dále návody od 

spotřebičů nacházejících se v bytě a podobně (§ 2206 odst. 2 zákona). V této souvislosti 

poukazuji, že pronajímatel je povinen již při uzavření smlouvy předat nájemci průkaz 

energetické náročnosti nebo jeho ověřenou kopii. Tuto povinnost stanoví zákon č. 406/2000 

Sb., o hospodaření s energií, s účinností od 01.01.2016 i pro vlastníky jednotek. Lze však 

podotknout, že nepředložení tohoto průkazu nemá žádný vliv na platnost uzavřené nájemní 

smlouvy, pronajímatel se pouze vystavuje riziku uložení případné sankce za přestupek, resp. 

správní delikt.   

 

Zákon výslovně v § 2242 odst. 2 umožňuje, aby si strany dohodly, že byt bude předán ve stavu, 

který není způsobilý k obývání. Podmínkou platnosti takového ujednání však je, že si smluvní 

strany sjednají zvláštní práva a povinnosti související s tím, že byt není zatím obyvatelný. Jejich 

součástí musí být i ujednání o výši a způsobu úhrady nákladů na provedení nutných úprav. 

Jestliže by toto ujednání chybělo, je nájemní smlouva stižena relativní neplatností, kterou může 

nájemce namítnout. V takovém případě je nájemce oprávněn trvat na předání bytu způsobilého 
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k nastěhování a má tomu odpovídající práva, která jsou popsána níže.   

 

Pokud pronajímatel předá nájemci byt, který není způsobilý k nastěhování a obývání a tato 

možnost není výslovně stranami sjednána, nájemce je oprávněn převzetí takového bytu pro 

vady odmítnout, nenastěhovat se a do doby řádného předání neplatit pronajímateli nájemné. 

Vadou se podle důvodové zprávy rozumí taková vada, která brání obvyklému užívání a na 

kterou nájemce pronajímatele upozornil dříve, než se do bytu nastěhoval (pokud se nastěhuje). 

Nájemce však nesmí za vadu označovat takovou vadu, o níž jej pronajímatel informoval při 

uzavírání nájemní smlouvy anebo vadu, kterou nájemce mohl a měl zjistit při prohlídce, kterou 

bez rozumného důvodu neprovedl, ačkoli jej k tomu pronajímatel včas a řádně vyzval (§ 2244 

zákona). Pokud tedy byt odevzdaný nájemci není způsobilý k nastěhování, nejedná se ze strany 

pronajímatele o řádné plnění a nájemce má právo takový byt odmítnout. V tomto případě je 

pronajímatel povinen odstranit vady bytu tak, aby byl byt způsobilý k obývání. Až do doby 

odstranění vady není nájemce povinen platit nájemné (§ 2245 zákona). Pokud pronajímatel 

neodstraní vady ani v dodatečné lhůtě poskytnuté nájemcem, může se jednat o hrubé porušení 

povinností pronajímatele, které nájemce opravňuje k okamžité výpovědi nájemní smlouvy (§ 

2266 zákona). To samé platí, pokud byt nesplňuje kritéria, která pronajímatel nájemci slíbil 

(například nedisponuje sjednaným vybavením). I zde by měl nájemce nejdříve vyzvat 

pronajímatele k nápravě v dodatečné přiměřené lhůtě s tím, že v případě jejího nezjednání má 

nájemce možnost ukončit smlouvu výpovědí.  

 

Nájemce má však právo volby a může se do bytu, který vykazuje vady, i nastěhovat. Ani to mu 

nicméně nebrání v tom, aby na pronajímateli požadoval splnění jeho povinností. Musí tak 

ovšem učinit bez zbytečného odkladu po nastěhování, jinak toto jeho právo zaniká (§ 2244 

zákona). Pokud se nájemce do bytu nastěhuje, má právo požadovat na pronajímateli přiměřenou 

slevu z nájemného a to až do doby odstranění vad (§ 2245 zákona). Výše slevy má odpovídat 

rozdílu mezi obvyklým nájemným za užívání bytu bezvadného a bytu s vadami. Při stanovení 

výše slevy je tedy třeba zohlednit rozsah vad bytu, například jakou část bytu může nájemce 
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užívat. Pokud nájemce nepožádá pronajímatele bez zbytečného odkladu o splnění smlouvy, jak 

je uvedeno v § 2244 zákona, lze usuzovat, že mu zanikne právo požadovat přiměřenou slevu 

z nájemného až do odstranění vad.46 Nájemce by tedy měl jednat okamžitě, nejpozději v řádu 

několika dnů. Nájemci lze doporučit, aby uvedenou žádost předal v písemné formě, ačkoli tato 

není zákonem předepsána. I v tomto případě platí, že pokud by pronajímatel porušil svou 

povinnost odstranit vady, mohlo by to nájemci založit důvod k podání okamžité výpovědi z 

nájmu bytu (§ 2266 zákona).  

 

Pokud by bylo předání bytu od samého počátku nemožné, bude to mít za následek absolutní 

neplatnost uzavřené nájemní smlouvy.  

 

3.2 Udržování bytu ve způsobilém stavu   

3.2.1 Povinnost pronajímatele udržovat byt 

Další základní povinností pronajímatele stanovenou obecným § 2205 zákona a doplněnou 

zvláštním § 2257 zákona je povinnost udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu 

užívání, pro které byla pronajata. Po celou dobu trvání nájmu je pronajímatel povinen udržovat 

byt na své vlastní náklady v takovém stavu, aby mohl sloužit k bydlení nájemce. Podle 

důvodové zprávy zahrnuje zajišťování stavu bytu v podobě způsobilé k obývání odpovídající 

čištění domu, včetně vymalování a jeho běžnou i jinou údržbu. Pronajímatel je povinen dbát na 

to, aby byl byt způsobilý k užívání po faktické stránce a zároveň splňoval veškerá právní 

kritéria. Nejedná se tedy jen o pravidelné čistění, vymalování či opravy bytu, ale například i o 

provádění pravidelných revizí, které jsou předepsány příslušnými právními předpisy 

(elektroinstalace, komínky, kotel atd.). Pronajímatel je povinen tyto právní předpisy pravidelně 

sledovat a případně reagovat na jejich novelizace. Do této kategorie spadá i odstraňování 

hygienických závad, jako je například opakovaný výskyt plísně v bytě, jejíž likvidaci nelze 

                                                           
46 Viz Švestka J., Dvořák J., Fiala J. aj., Občanský zákoník – Komentář – Svazek V (relativní majetková práva I. 

část), Wolters Kluwer, a.s., 2014, zdroj: ASPI. 
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považovat za zlepšování stavu bytu nad rámec povinnosti udržovat byt ve stavu způsobilém k 

řádnému užívání.47 

 

3.2.2 Povinnost nájemce užívat byt řádně 

Výše uvedeným povinnostem pronajímatele odpovídá povinnost nájemce užívat byt řádně a 

v souladu s nájemní smlouvou (§ 2255-2556 zákona). Užívání bytu je však právem nikoli 

povinností nájemce. Podle důvodové zprávy toto neplatí pouze v případě, že by si strany 

dojednaly faktické užívání bytu nebo pokud by neužíváním byla věc ohrožena nebo 

znehodnocena, popřípadě znehodnocována.  

 

Užíváním bytu v souladu s nájemní smlouvou je třeba rozumět zejména dodržování ujednání 

nájemní smlouvy nájemcem, včetně účelu nájmu, který byl stranami sjednán a není-li takového 

ujednání, tak k účelu obvyklému. U nájmu bytu je tímto účelem bydlení.  

 

Zákon nájemci umožňuje, aby v bytě kromě bydlení i pracoval nebo v něm provozoval 

podnikatelskou činnost. Podmínkou však je, že to nezpůsobí „zvýšené zatížení pro byt nebo 

dům.“ S. Křeček upozorňuje na nevhodnost použití této formulace, která může vyžadovat 

značné úsilí při jejím výkladu. Za mnohem přesnější lze považovat zákonnou formulaci, která 

je použita u omezení práva nájemce chovat v bytě zvíře. To je možné jen tehdy, „nezpůsobí-li 

chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě.“  Za 

vhodnější bych považoval i použití formulace z rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 

964/2008, který stanovil jako podmínku pro výkon práce v bytě to, že „neobtěžuje vlastníka ani 

další nájemce nad přiměřenou míru…“48 Uvede-li však nájemce byt jako sídlo nebo místo 

podnikání, nelze to samo o sobě ještě hodnotit jako výkon podnikatelské činnosti v bytě. 

Rozhodující v této souvislosti je, k jakým účelům je nájemní byt skutečně užíván. Podle 

                                                           
47 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 566/1999.  

48 Křeček S., Několik poznámek k ustanovením zvláštní části nového občanského zákoníku týkajících se nájmu 

bytu, Bulletin advokacie, 5/2014. 
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judikatury nepředstavuje pouhé umístění sídla podnikání do nájemního bytu, byť bez souhlasu 

pronajímatele, porušení povinností nájemce vyplývajících z nájemního vztahu, pokud je byt 

užíván v souladu se svým účelem.49 Jestliže z nájemní smlouvy neplyne něco jiného, může 

nájemce provozovat v bytě i bez souhlasu vlastníka výdělečnou činnost, neobtěžuje-li vlastníka 

ani další nájemce nad přiměřenou míru a byt stále převážně slouží k bydlení.50 

 

Přestože výše uvedená podmínka „nezpůsobení zvýšeného zatížení pro byt nebo dům“ není 

v zákoně formulována nejšťastněji, její naplnění bude bezpochyby souviset s povahou činnosti, 

kterou nájemce v bytě provozuje. Literatura dovozuje, že práce či podnikatelská činnosti v bytě 

zejména nesmí ostatní nájemce obtěžovat například zvýšeným počtem návštěv, nadměrným 

hlukem, prachem a podobně. Takové užívání nájemcem by rovněž nemělo způsobit nadměrné 

opotřebování bytu nebo domu. Důvodová zpráva k tomu navíc upřesňuje, že užívání bytu by 

mělo být možné například k výkonu podnikání, které je ve své podstatě výkonem tzv. 

svobodného povolání nebo má jinak tvůrčí povahu jako je činnost autorů či vynálezců. Opačně 

to ovšem podle důvodové zprávy platí pro případy, pokud by v bytě byla provozována 

advokátní či notářská kancelář nebo exekutorský úřad. Tyto činnosti jsou zajisté spojeny 

s vysokou frekvencí návštěv osob zvenčí, což by mohlo způsobit shora popsané obtěžování 

ostatních nájemců. Právo pracovat nebo podnikat v bytě se uplatní i u nájemních smluv 

sjednaných před účinností zákona, a to i v případě, že by to bylo v nájemní smlouvě zakázáno 

(§ 3074 odst. 1 zákona).  

 

Nájemce je povinen byt užívat jako řádný hospodář (§ 2213 zákona). Řádným je třeba rozumět 

užívání bytu takovým způsobem, aby na něm nevznikala škoda. Nájemce je především zavázán 

užívat byt tak, aby nedocházelo k jeho opotřebení nad míru přiměřenou okolnostem (§ 2228 

odst. 1 zákona).  

 

                                                           
49 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3282/2008. 

50 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 964/2008.  



50 

 

S tím souvisí i oznamovací a prevenční povinnost nájemce. Vyskytne-li se na bytu poškození 

nebo vada, k jejichž odstranění je povinen pronajímatel, musí to nájemce pronajímateli 

oznámit, přičemž lhůty pro učinění tohoto oznámení jsou zákonem stanoveny v závislosti na 

tom, jak rychle musí být poškození, resp. vady odstraněny. Je-li je třeba odstranit bez prodlení, 

musí být oznámeny ihned. Pokud pouze brání obvyklému bydlení, je o tom nájemce povinen 

informovat pronajímatele bez zbytečného odkladu (§ 2264 odst. 1 zákona). Zároveň má 

nájemce prevenční povinnost, aby nevznikala další škoda (§ 2264 odst. 2 zákona) a je povinen 

chránit byt před jeho zničením nebo poškozením.  

 

V souvislosti s vadami a poškozeními bytu lze uvést i povinnost nájemce provádět běžnou 

údržbu bytu a drobné opravy související s užíváním bytu (§ 2257 odst. 2 zákona). Tyto úkony 

je nájemce povinen provádět sám a na vlastní náklady. K tomu více viz kapitola 3.6.1. 

 

Nájemce je rovněž povinen udržovat v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů. 

To platí po celou dobu nájmu. V této souvislosti je nájemce povinen dodržovat v domě pravidla 

obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého 

pořádku, který je obvyklý podle místních poměrů (§ 2256 zákona). Je však otázkou, podle 

jakých kritérií bude posuzována ona „rozumnost“ pokynů pronajímatele a jak daleko zde může 

pronajímatel zajít. Rovněž se v této souvislosti nabízí úvaha, zda nedodržování obvyklých 

pravidel v domě a pokynů pronajímatele může nabýt takové intenzity, že by odůvodňovalo 

výpověď z nájmu podle § 2288 odst. 1 písm. d) zákona („jiný obdobně závažný důvod pro 

vypovězení nájmu“).51 

 

Nájemce neporuší svou povinnost užívat byt řádně, pokud chová bez svolení pronajímatele 

v bytě zvíře. Na rozdíl od předchozí právní úpravy zákon totiž nájemci toto právo výslovně v § 

2258 zaručuje. To platí i v případě, že by si smluvní strany sjednaly zákaz chovu zvířete, neboť 

                                                           
51 Křeček S., Několik poznámek k ustanovením zvláštní části nového občanského zákoníku týkajících se nájmu 

bytu, Bulletin advokacie, 5/2014. 
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takové ujednání by bylo nicotné. V této souvislosti lze bohužel konstatovat, že zákon zde 

upřednostňuje právo nájemce chovat v bytě zvíře nad ochranou vlastnického práva 

pronajímatele, který na tom ze zcela pochopitelných důvodů, zejména obav před poškozením 

bytu, nemusí mít vždy zájem. Pozitivně lze proto hodnotit alespoň skutečnost, že toto právo 

není neomezené. Nájemce nemůže v bytě chovat zvíře, pokud by chov působil pronajímateli 

nebo ostatním obyvatelům domu obtíže, které jsou nepřiměřené poměrům v domě. Ty mohou 

spočívat například v nepřiměřeném hluku (neustále štěkající psi, hlučný papoušek), znečištění, 

zápachu či v ohrožení ostatních obyvatel domu (například jedovatý pavouk, had apod.). Jestliže 

by byl chov zvířete spojen se zvýšenými náklady na údržbu společných částí domu, je nájemce 

navíc povinen tyto náklady pronajímateli uhradit. Může se jednat například o zvýšené náklady 

na úklid společných částí domu. Pokud by nájemce choval zvíře způsobem, který by 

znepříjemňoval užívání bytu či domu ostatním nájemcům a tím nájemce hrubě porušoval své 

povinnosti, připadá v úvahu výpověď nájemního vztahu pronajímatelem z důvodu uvedeného 

v § 2288 odst. 1 písm. a) zákona.  

 

Pokud nájemce poruší své povinnosti užívat byt řádně, může to mít za následek nezpůsobilost 

bytu k užívání. V takovém případě platí výjimka z povinnosti pronajímatele udržovat byt ve 

způsobilém stavu, opravit vzniklá poškození a hradit náklady na příslušnou opravu ze svého (§ 

2227 a 2291 zákona). Namísto toho je nájemce povinen uvést byt to stavu před poškozením a 

provést veškeré potřebné opravy. Musí tak učinit nejpozději při skončení nájmu, neboť zákon 

nájemci ukládá povinnost odevzdat pronajímateli byt ve stavu, v jakém jej převzal (§ 2293 

zákona). Nicméně ani v těchto případech není vyloučeno, aby si pronajímatel vyhradil právo 

provést potřebné opravy v bytě sám, avšak na náklady nájemce. 

 

3.3 Nerušené užívání bytu nájemcem  

Pronajímatel je dále podle obecného § 2205 zákona povinen zajistit nájemci po celou dobu 

nájmu nerušený výkon nájemního práva, tj. užívání bytu. Znamená to, že se pronajímatel musí 

zdržet jakýchkoli rušivých jednání vůči nájemci a zároveň je v tomto ohledu povinen nájemce 
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ochránit před takovými zásahy ze strany třetích osob. Součástí tohoto práva je mj. právo na 

zajištění, aby užívání bytu nebylo rušeno nepřiměřeným hlukem.52 V rámci nerušeného výkonu 

nájemního práva se však nájemce nemůže po pronajímateli domáhat, aby mu zajistil a předal 

kopie klíčů od vchodových dveří domu pro jiné osoby, než jsou nájemce a osoby, které žijí s 

nájemcem ve společné domácnosti.53 

 

Pokud by jakákoli třetí osoba (tj. osoba odlišná od nájemce či pronajímatele) do tohoto práva 

nájemce zasahovala, může se nájemce rozhodnout, zda se proti takovému zásahu bude bránit 

pomocí pronajímatele s poukazem na § 2205 písm. c) zákona nebo sám podle § 2211 zákona, 

ať již svépomocí nebo žalobou u soudu. Třetí osobou zasahující do práva nájemce může být 

například jiný nájemce v domě, spolunájemce, návštěva, ale i zcela cizí osoba. Jako důsledek 

zásahu třetí osoby přitom připadá v úvahu nejen porušení práva nájemce, ale i jeho ohrožení. 

Pokud bude zásahem způsobena újma, může se nájemce domáhat proti odpovědné osobě její 

náhrady (§ 2894 a násl. zákona).  

 

Možnost nájemce vystoupit na ochranu jeho zájmů podle § 2211 zákona je jeho právem, nikoli 

však povinností. Záleží na volbě nájemce, zda zvolí tento způsob obrany nebo se obrátí na 

pronajímatele. Ochrana svépomocí  najde praktického využití zejména v případech, kdy by 

soudní ochrana přišla příliš pozdě. Bude se to týkat především postupu proti pachatelům 

přestupků či trestných činů.  

 

Nájemce se tedy může v rámci svého práva na nerušený výkon nájemního práva obrátit se 

žádostí o ochranu proti zásahu třetí osoby na pronajímatele. Je-li uplatněna tato ochrana 

prostřednictvím pronajímatele, ten si může zvolit, jakým způsobem příslušnou ochranu 

nájemci poskytne. Nicméně musí se jednat o prostředek, který bude v daném případě účinný. 

 

                                                           
52 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1325/2005. 

53 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 463/2001.  
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Rušivé zásahy do práva nájemce mohou přitom být velice závažné.  Není vyloučeno, že v 

krajních případech nabydou takové intenzity, kdy naplní skutkovou podstatu trestného činu 

neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru nebo trestného činu 

porušování domovní svobody.  

 

Nájemci rovněž náleží ochrana upravená v § 1044 zákona, podle něhož může uplatnit právo 

vlastníka na ochranu svým vlastním jménem. Může tak podat kvazivlastnickou žalobu na 

vyklizení jako ochranu proti neoprávněnému obsazení bytu nebo kvazivlastnickou zdržovací 

žalobu proti jinému rušení. Nájemci rovněž náleží podle § 1013 zákona právo bránit se vůči 

jiným imisím. Vedle toho je nájemce držitelem užívacího práva, a proto mu přísluší possessorní 

ochrana podle § 1003 a 1007 zákona.54 

 

3.4 Placení nájemného a dalších plateb  

Mezi základní povinnosti nájemce patří povinnost platit nájemné a s tím související platby. 

Tomu odpovídá právo pronajímatele tato plnění na nájemci požadovat. Více podrobností je 

uvedeno v kapitole 4.  

 

3.5 Provádění úprav a jiných změn bytu  

3.5.1 Úpravy a jiné změny bytu prováděné pronajímatelem 

V průběhu trvání nájemního vztahu může nastat situace, kdy pronajímatel potřebuje provést 

úpravu, přestavbu či jinou změnu pronajatého bytu nebo domu. Co se rozumí změnou 

dokončené stavby, je uvedeno v § 2 odst. 5 stavebního zákona. Patří sem (i) nástavba, kterou 

se stavba zvyšuje, (ii) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně 

provozně propojena s dosavadní stavbou nebo (iii) stavební úprava, při které se zachovává 

vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Za stavební úpravu se považuje též zateplení 

                                                           
54 Bezouška P., Nájem bytu – výklad základních ustanovení (§ 2235, 2236 ObčZ), Právní rozhledy, 3/2015. 
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pláště stavby. V této souvislosti je třeba poukázat, že zákon chápe oproti vymezení ve 

stavebním zákoně změnu stavby o něco šířeji. Zahrnuje sem například i změnu v užívání stavby, 

tj. přeměnu nebytového prostoru na byt, změnu vzhledu či vnitřního uspořádání stavby (spojení 

více místností v jednu) a další.  

 

Zásadně platí, že pronajímatel by si měl pro tyto úpravy obstarat souhlas nájemce, čímž je 

chráněno právo nájemce na nerušené užívání bytu. Zákon však zároveň stanoví v § 2259 

(speciálním k § 2209 zákona) výjimky, kdy tohoto souhlasu třeba není a nájemce je povinen 

úpravu bytu nebo domu strpět. První z nich je případ, kdy tato úprava nesníží hodnotu bydlení 

a lze ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce. Zde se vychází z toho, že do nájemcových 

práv nebude tak závažným způsobem zasahováno. Co se rozumí větším nepohodlím nájemce, 

je třeba vykládat v závislosti na okolnostech konkrétního případu. Zpravidla sem budou spadat 

případy, kdy nebude potřeba, aby nájemce byt vyklízel. Druhou výjimkou je, pokud 

pronajímatel provádí úpravu na příkaz orgánu veřejné moci. To bude nejčastěji případ 

stavebních úprav nařízených stavebním úřadem, kde převažuje veřejný zájem na jejich 

provedení nad zájmem nájemce. Souhlasu nájemce není konečně třeba ani tehdy, pokud se 

změna provádí z důvodu přímo hrozící zvlášť závažné újmy. Není přitom rozhodné, zda tato 

újma hrozí pronajímateli, nájemci či třetí osobě. Důvodem může být například narušení statiky 

domu či ohrožení sousedních staveb. Ve výše uvedených případech je tedy nájemce povinen 

provedení změn pronajímatelem strpět. Pokud by tomu bránil, dopustil by se porušení svých 

povinností, které by mohlo podle své intenzity vést až k naplnění důvodu pro ukončení 

nájemního vztahu výpovědí ze strany pronajímatele (§ 2288 odst. 1 písm. a) nebo § 2291 

zákona). Zároveň by nájemce odpovídal za tím vzniklou škodu.  

 

V ostatních případech tedy pronajímatel potřebuje k provádění změn souhlas nájemce. Pokud 

by si pronajímatel souhlas nájemce nevyžádal, ačkoli je podle zákona nezbytný, může se 

nájemce domáhat u soudu, aby se pronajímatel takového protiprávního jednání zdržel. 
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Plánuje-li pronajímatel provést úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu nebo domu, které 

vyžadují vyklizení bytu, je to spojeno s nepohodlím pro nájemce. Z tohoto důvodu má 

pronajímatel vůči nájemci zákonem stanovené další povinnosti (§ 2260 zákona). Jedná se 

přitom o změny, k nimž pronajímatel nepotřebuje souhlas nájemce. Je-li potřeba, aby se 

nájemce z bytu vystěhoval, má pronajímatel povinnost poskytnout nájemci přiměřenou 

náhradu účelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s vyklizením bytu. Bude se jednat 

především o náklady spojené se stěhováním. Mohou sem však například spadat i vyšší náklady 

spojené s dojížděním do zaměstnání nájemce či zvýšené nájemné, které je nájemce nucen platit 

v náhradním ubytování (ovšem za podmínky, že nebylo možné sehnat srovnatelný byt za stejné 

či nižší nájemné). Na tyto náklady je pronajímatel navíc povinen poskytnout nájemci 

přiměřenou zálohu. Výše zálohy bude záviset na dohodě stran, nicméně podle mého názoru by 

měla minimálně pokrýt náklady spojené s vystěhováním z původního bytu. O náhradě nákladů 

zpravidla uzavře pronajímatel s nájemcem dohodu, u níž lze doporučit písemnou formu. 

Splnění výše uvedených povinností vůči nájemci je zákonnou podmínkou pro to, aby 

pronajímatel mohl započít s prováděním prací.  

 

V souvislosti s úpravami a změnami bytu nebo domu má pronajímatel dále vůči nájemci 

informační povinnost. Nejméně tři měsíce před zahájením plánovaných prací je pronajímatel 

povinen sdělit nájemci alespoň povahu těchto prací, den jejich zahájení, odhad doby jejich 

trvání a nezbytnou dobu, po kterou požaduje vyklizení bytu. Nájemce musí být pronajímatelem 

rovněž poučen o následcích toho, pokud by vyklizení bytu odmítl. Zároveň se pronajímatel 

zaváže k úhradě nákladů, jak je uvedeno výše a informuje nájemce o výši zálohy, kterou na 

jejich náhradu nabízí. Ačkoli zákon nepředepisuje pro sdělení výše uvedených informací 

písemnou formu, lze ji s ohledem na právní jistotu doporučit. 

 

Zákon osvobozuje pronajímatele od povinné informační povinnosti pouze tehdy, pokud to 

vylučují okolnosti případu. Lze dovozovat, že se bude jednat o případy neplánovaných 

urgentních stavebních úprav, kdy je nebezpečí přímo hrozící závažné újmy. Další výjimkou je 
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situace, kdy je nutné vyklidit předmětné prostory na dobu nejdéle jednoho týdne. Zde postačí, 

pokud to pronajímatel oznámí nájemci alespoň deset dní před zahájením prací. V takovém 

případě není vyžadována tak silná ochrana nájemce jako při požadovaném vyklizení na delší 

dobu. 

 

V návaznosti na informování pronajímatelem by měl nájemce pronajímateli oznámit, že byt 

vyklidí. Pokud tak neučiní ve lhůtě deseti dnů po oznámení, stanoví zákon vyvratitelnou 

domněnku, že vyklizení bytu odmítl. Je-li vyžadováno vyklizení bytu na maximálně jeden 

týden, zkracuje se lhůta pro prohlášení nájemce, že byt vyklidí, z deseti na pět dnů.  

 

Pokud nájemce vyklizení odmítl, může se pronajímatel domáhat u soudu, aby o vyklizení bytu 

rozhodl. Soud je povinen takovému návrhu vyhovět v případě, že mu pronajímatel prokáže 

účelnost úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu a zároveň to, že vyklizení bytu je nezbytné. 

Pokud se pronajímateli toto prokázat nepodaří, soud návrh zamítne. Při rozhodování je soud 

povinen zabývat se tím, zda jsou splněny podmínky pro to, aby pronajímatel mohl požadovat 

vyklizení bytu. Mezi ně patří naplnění zákonných předpokladů popsaných výše, popřípadě 

souhlas nájemce. Ve svém rozhodnutí je soud oprávněn uložit stranám přiměřená omezení, 

která na nich lze rozumně požadovat. Může tak například uložit pronajímateli povinnost 

zpřístupnit nájemci volný nebytový prostor v domě pro uskladnění jeho věcí. S prováděním 

prací musí pronajímatel počkat až do okamžiku, kdy soud rozhodne o vyklizení, ledaže by mu 

povolil dřívější započetí prací. Pro podání návrhu na vyklizení bytu k soudu má pronajímatel 

relativně krátkou lhůtu, a to deset dnů po nájemcově odmítnutí. Pokud tuto prekluzivní lhůtu 

zmešká, právo domáhat se vyklizení u soudu mu zaniká.  

 

3.5.2 Úpravy a přestavby bytu prováděné nájemcem   

V průběhu nájemního vztahu může dojít k tomu, že úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu 

zamýšlí provést nájemce. K tomu je podle § 2263 zákona nájemce oprávněn za podmínky, že 

mu k tomu pronajímatel udělil souhlas. Příslušný souhlas pronajímatele by měl být dán 
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v písemné formě (§ 2220 odst. 1 zákona), což však podle mého názoru nepůsobí neplatnost 

ústně uděleného souhlasu. S ohledem na důkazní situaci je však třeba písemnou formu 

v každém případě doporučit. 

 

V praxi mohou nastat případy, kdy je provedení určité změny nezbytné s ohledem na zdravotní 

postižení nájemce, člena jeho domácnosti nebo jiné osoby, která v bytě bydlí. Touto jinou 

osobou může být dokonce i podnájemce.55 Vzhledem k tomu, že nájemce může v některých 

případech podnajmout byt i bez souhlasu pronajímatele, považuji toto ustanovení za dosti 

nepřiměřené s ohledem na ochranu vlastnických práv pronajímatele a jeho práva rozhodovat o 

změnách na jeho vlastnictví. Je však pravdou, že rovněž v těchto případech je nájemce povinen 

požádat pronajímatele o souhlas. Pokud ho ale pronajímatel odmítne udělit, aniž by k tomu měl 

vážný a spravedlivý důvod, může nájemce požádat o nahrazení souhlasu pronajímatele s těmito 

změnami soud. Jestliže by chtěl pronajímatel v takovém sporu uspět, musel by soudu prokázat, 

že měl k odepření souhlasu vážný a spravedlivý důvod. Naopak nájemce bude prokazovat 

příslušné zdravotní postižení vyžadující provedení příslušné změny na bytě či domě.     

 

Z obecného ustanovení § 2220 odst. 1 zákona dovozuji, že náklady na provedení změn hradí 

nájemce, nezaváže-li se k jejich úhradě pronajímatel.  

 

Ohledně odstranění změn, které nájemce provedl se souhlasem pronajímatele, nehovoří zákon 

zcela jasně. V ustanovení § 2293 odst. 1 zákona je sice upravena povinnost nájemce odevzdat 

byt ve stavu, v jakém jej převzal (s přihlédnutím k běžnému opotřebení), podle odst. 2 

citovaného ustanovení je však nájemce povinen odstranit změny na bytě provedené se 

souhlasem pronajímatele pouze, pokud si strany dojednaly, že při skončení nájmu uvede 

nájemce byt do původního stavu. S tím je ovšem v rozporu § 2263 odst. 2 zákona ukládající 

nájemci přímou povinnost odstranit změnu provedenou na bytu s výjimkou případu, kdy 

                                                           
55 Viz Švestka J., Dvořák J., Fiala J. aj., Občanský zákoník – Komentář – Svazek V (relativní majetková práva I. 

část), Wolters Kluwer, a.s., 2014, zdroj: ASPI. 
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pronajímatel uvedení v předešlý stav nežádá. Z praktického hlediska lze tedy doporučit, aby se 

strany na režimu odstranění či ponechání úprav vždy dohodly s tím, že v ostatních případech 

bude nutné počkat, jak se k výkladu této otázky postaví judikatura.  

 

V souvislosti s úpravami předmětu nájmu nájemcem může dojít k jeho technickému 

zhodnocení. Provedl-li nájemce tyto změny na svůj náklad a se souhlasem pronajímatele, je 

pronajímatel podle § 2220 odst. 1 zákona se s nájemcem při skončení nájmu podle míry 

zhodnocení vyrovnat. Výraz „vyrovnat se“ je třeba vyložit ve smyslu „uhradit“, „zaplatit“ či 

„nahradit, “ pronajímatel by tedy měl nájemci za technické zhodnocení poskytnout nějakou 

úhradu. V souvislosti s kritérii, podle nichž by mělo být vyrovnání učiněno („podle míry 

zhodnocení“), se lze inspirovat i předchozí právní úpravou, podle níž mohl nájemce požadovat 

protihodnotu toho, oč se zvýšila hodnota věci.56 Podle předchozí právní úpravy bylo sporné, 

zda si nájemce může předem s pronajímatelem dohodnout, že mu náhrada za provedené 

technické zhodnocení nenáleží. To nebude podle mého názoru s ohledem na ochranu nájemce 

ani nadále možné u nájmu bytu. U nájmů obecně však již nic nebrání tomu, aby se nájemce 

svého práva požadovat při skončení nájmu za technické zhodnocení finanční kompenzaci platně 

vzdal. To je jistě krok správným směrem, který ušetří pronajímatelům mnohé starosti. Vyřešení 

této otázky úzce souvisí s tím, že zákon upustil od zákazu vzdání se svých práv předem, který 

předchozí právní úprava stanovila.  

 

Jestliže by nájemce neuposlechl pronajímatele, resp. nevyžádal si jeho souhlas a provedl změny 

na bytě či domě bez potřebného souhlasu, byl by povinen takové změny odstranit a byt uvést 

na své vlastní náklady do původního stavu (§ 2220 odst. 2 zákona), ledaže by pronajímatel 

odstranění změn nevyžadoval (§ 2293 odst. 3 zákona). To je nájemce povinen učinit na 

požádání pronajímatele, nejpozději však ke dni skončení nájmu. Pronajímatel bytu se nemůže 

domáhat odstranění nedovolených stavebních úprav již během trvání nájemního vztahu.57 

                                                           
56 Kabelková E., Dejlová H., Nájem a pacht v novém občanském zákoníku – Komentář, C. H. BECK, 2013.  

57 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 821/2003.  
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Povinnost původního nájemce odstranit nepovolené stavební úpravy nepřechází při přechodu 

práva z nájmu na nového nájemce bytu.58 Pronajímatel se tak může úspěšně domáhat odstranění 

stavebních úprav v bytě provedených bez jeho souhlasu (popř. bez souhlasu předchozího 

pronajímatele) jen vůči tomu nájemci, který tyto úpravy provedl. Toto jeho právo se 

nepromlčuje.59 

 

Provedení nedovolených úprav bytu nájemcem může být rovněž kvalifikováno jako hrubé 

porušení povinností nájemce, které pronajímatele opravňuje k výpovědi nájmu s dodržením 

tříměsíční výpovědní doby (§ 2288 odst. 1 písm. a) zákona. V některých případech, zejména 

s ohledem na rozsah provedených změn, by se mohlo podle mého názoru dokonce jednat o 

zvlášť závažné porušení povinností s možností okamžité výpovědi ze strany pronajímatele (§ 

2291 zákona).  

 

Platí pravidlo, že nájemce nemá v případě úprav provedených bez souhlasu pronajímatele žádné 

právo požadovat na pronajímateli vyrovnání, i když došlo ke zvýšení hodnoty bytu. Naopak 

pokud se změnami provedenými nájemcem bez souhlasu pronajímatele hodnota bytu snížila, 

má pronajímatel právo požadovat na nájemci odpovídající náhradu.  

 

Při provádění úprav nájemcem může dojít k upevnění určitých zařízení nebo předmětů ve 

zdech, podlaze nebo stropu, například lustru, vany nebo oken. Pokud nelze tyto věci odstranit 

bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo bez poškození bytu nebo domu, připadnou tyto věci 

podle § 2294 zákona vlastníkovi nemovité věci, a to okamžikem jejich upevnění. Jestliže si 

nájemce k upevnění těchto předmětů nevyžádal souhlas pronajímatele, nemůže po něm z tohoto 

titulu žádat žádné vyrovnání. Pokud nájemce příslušný souhlas měl, má na vyrovnání právo a 

to podle příslušné míry zhodnocení (§ 2220 odst. 1 zákona). Jsem názoru, že tato právní úprava 

nevylučuje odchylnou dohodu pronajímatele a nájemce, například o tom, že pronajímatel 

                                                           
58 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3802/2008.  

59 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2536/2005.  



60 

 

upevněné věci od nájemce odkoupí.  

3.6 Práva a povinnosti při poškození nebo vadách bytu  

3.6.1 Faktická poškození nebo vady bytu  

Jak pronajímatel, tak nájemce mají zájem na tom, aby byl pronajímaný byt bez vad. 

V souvislosti s poškozením nebo vadami bytu mají proto povinnosti obě smluvní strany. 

Udržování bytu ve stavu způsobilém k užívání je jednou ze základních povinností 

pronajímatele (viz výše kapitola 3.2). Aby této povinnosti mohl pronajímatel dostát, potřebuje 

často součinnost nájemce. Vzhledem k tomu, že nájemce je subjekt, který byt užívá, je povinen 

pronajímateli oznamovat poškození nebo vady, které se na bytě vyskytnou (§ 2264 zákona) a 

zároveň musí provedení příslušných oprav strpět (§ 2210 odst. 1 zákona).  

a) oznamovací povinnost nájemce  

Oznamovací povinnost nájemce je upravena v § 2264 zákona. Nájemce je povinen oznámit 

pronajímateli poškození nebo vady, které je pronajímatel povinen odstranit. Vady, které je 

nájemce povinen odstranit sám, zejména tedy drobné vady a poškození nebo vady, které 

způsobil nájemce, pronajímateli oznamovat nemusí.  

 

V souvislosti se lhůtou pro oznámení poškození nebo vad zákon v § 2264 rozlišuje dva typy 

vad, a to (i) poškození nebo vady, které je třeba bez prodlení odstranit a (ii) jiné vady nebo 

poškození, které brání obvyklému bydlení. První skupinu poškození nebo vad je nájemce 

povinen oznámit ihned, neboť z nich může hrozit vznik škody. Ostatní vady nebo poškození se 

oznamují bez zbytečného odkladu, přičemž délku této lhůty je třeba posuzovat vždy vzhledem 

k okolnostem daného případu. Jde však o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, 

neprodlené, bezprostřední či okamžité jednání směřující ke splnění povinnosti či k učinění 

právního úkonu či jiného projevu vůle.60 Neměla by tedy být řádově delší než několik dnů.  

                                                           
60 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2484/2012.  
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Tyto lhůty se počítají od okamžiku, kdy nájemce měl a mohl poškození nebo vadu při náležité 

péči zjistit (§ 2265 odst. 3 zákona). Pokud nájemce stanovené lhůty pro oznámení nedodrží, je 

za to sankcionován tím, že ztrácí právo požadovat slevu z nájemného a nesvědčí mu ani právo 

na náhradu nákladů, jak je popsáno níže v bodu ad c). Zároveň nájemce odpovídá za škodu 

vzniklou tím, že vadu neoznámil buď vůbec nebo včas. 

 

Pro oznámení zákon nepředepisuje žádnou povinnou formu, je možné ho tedy učinit písemně, 

e-mailem, ale i ústně. Z oznámení by mělo být vždy poznatelné, jaký charakter poškození nebo 

vady se v bytě vyskytl. Lze doporučit, aby si strany sjednaly náležitosti tohoto oznámení 

v nájemní smlouvě. Je vhodné, aby z něj bylo zřejmé datum a obsah takového oznámení (v čem 

vada spočívá, jak se projevuje) a rovněž sjednána doba, během níž je pronajímatel povinen 

přistoupit k zahájení oprav.  

 

Toto ustanovení je dispozitivní, strany se od něj tedy mohou ve prospěch nájemce odchýlit. 

Mohou si například ujednat, že nájemce nebude povinen oznamovat pronajímateli všechny 

vady, pronajímatel bude provádět pravidelné prohlídky pronajatých prostor či že nájemce bude 

oznamovat vady nikoli pronajímateli, ale jím určené osobě. 

 

V souvislosti s poškozeními nebo vadami bytu zákon obsahuje prevenční povinnost nájemce. 

Podle § 2264 odst. 2 zákona je nájemce povinen učinit podle svých možností to, co lze očekávat, 

aby poškozením nebo vadou, které je třeba bez prodlení odstranit, nevznikla další škoda. 

V souvislosti s plněním této povinnosti má nájemce právo na náhradu nákladů, které účelně 

vynaložil na zabránění vzniku škody. Náhradu těchto nákladů však nájemce nemůže požadovat 

v případě poškození nebo vad způsobených porušením povinnosti nájemce (například 

nešetrným užíváním bytu). 
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b) povinnost pronajímatele odstranit vady bytu  

Na oznamovací povinnost nájemce navazuje povinnost pronajímatele odstranit poškození nebo 

vady bytu. Zároveň je však třeba mít na zřeteli, že pronajímatel je povinen odstranit jak vady 

oznámené nájemcem tak vady, které zjistil sám. Na povinnost pronajímatele rovněž nemá vliv 

skutečnost, zda nájemce učinil příslušné oznámení včas či nikoli. Pronajímatel však není 

povinen odstraňovat takové vady, které byly způsobeny porušením povinností nájemce 

(například nesprávným užíváním bytu) a drobné vady a poškození, nebylo-li stranami ujednáno 

jinak.   

 

Podle § 2265 zákona je pronajímatel povinen odstranit poškození nebo vadu v přiměřené lhůtě 

poté, co mu byly nájemcem oznámeny, resp. se o nich dozvěděl jiným způsobem. Konkrétní 

délka této lhůty bude záviset na okolnostech daného případu, zejména na tom, o jakou vadu či 

poškození se jedná a v jaké lhůtě je možné ji objektivně opravit. Každopádně by se mělo jednat 

o relativně krátký časový úsek, který by podle judikatury neměl překročit rámec dnů, 

maximálně několika týdnů. Pronajímatel nesmí zůstat ve vztahu k zahájení opravy nečinný.  

 

Jak je již uvedeno výše, pronajímatel je povinen odstranit vadu či poškození na bytu bez 

zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl (na základě oznámení nájemce nebo sám 

zejména při prohlídce bytu). Jestliže pronajímatel poruší svou povinnost odstranit poškození 

nebo vadu bez zbytečného odkladu a řádně, vznikají z toho nájemci další níže uvedená práva.  

c) porušení povinnosti pronajímatele odstranit vady 

Neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu ve stanovené době a řádně, může nájemce buď 

odstranit vadu sám nebo trvat na jejím odstranění pronajímatelem. Pokud se nájemce rozhodne 

odstranit vadu nebo poškození sám, je oprávněn žádat po pronajímateli náhradu 

odůvodněných nákladů. Aktivně legitimován k uplatnění nároku na náhradu těchto nákladů je 
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nájemce bytu, nikoli osoba užívající byt na základě jeho souhlasu.61 Tyto náklady spočívají 

nejen v úhradě ceny vynaloženého materiálu (například cena součástky, kterou musel nájemce 

koupit), ale i v náhradě za práci vynaloženou nájemcem. Vedle toho může nájemce rovněž na 

pronajímateli nárokovat slevu z nájemného za dobu, po kterou byt vykazoval vady, tj. do doby, 

než si vadu odstraní sám nebo ji odstraní pronajímatel. Právo na náhradu nákladů ani na slevu 

z nájemného nájemci nepřísluší v případě, že se jedná o nepodstatnou vadu nebo poškození. 

 

Právo na náhradu nákladů nemůže nájemce uplatnit proti pronajímateli ani v případě, pokud 

mu poškození nebo vadu neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je měl a mohl při řádné 

péči zjistit. Jestliže nájemce odstraní vadu nebo poškození sám, aniž by učinil příslušné 

oznámení, nemá právo požadovat ani slevu z nájemného. V této souvislosti je třeba poukázat 

na poněkud nešťastnou formulaci § 2265 odst. 3 zákona, který za středníkem stanoví, že 

„odstraní-li poškození nebo vadu (roz. nájemce) sám, nemá právo ani na slevu z nájemného.“  

To může vyvolávat zdání, že nájemce nemůže požadovat slevu z nájemného, pokud by 

s odstraněním vady nevyčkal na pronajímatele. S takovým závěrem ale nelze souhlasit, neboť 

pokud byt vykazuje poškození nebo vadu, která snižuje hodnotu jeho užívání, mělo by nájemci 

právo na slevu příslušet. Jak poukazuje i J. Švestka a kol., takový výklad by byl navíc absurdní 

z důvodu, že nájemce by mohl těžit ze svého nepoctivého jednání tím, že vadu či poškození 

včas neoznámí a bude tento stav prodlužovat a žádat za tuto dobu slevu z nájemného.62  

 

Nesplnění povinnosti odstranit vady a poškození bytu pronajímatelem může mít za následek 

vznik práva nájemce okamžitě vypovědět nájem bez výpovědní doby. Přitom musí být dodrženy 

podmínky stanovené v § 2266 zákona. První z nich je, že nájemce poskytne pronajímateli 

k odstranění vady přiměřeně dlouhou dodatečnou lhůtu, během níž je objektivně možné vadu 

odstranit. Jako druhou podmínku zákon stanoví, že poškození či vada nesmí být způsobeny 

                                                           
61 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3360/2006.  

62 Švestka J., Dvořák J., Fiala J. aj., Občanský zákoník – Komentář – Svazek V (relativní majetková práva I. část), 

Wolters Kluwer, a.s., 2014, zdroj: ASPI. 
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okolnostmi, za které nájemce odpovídá. Třetím předpokladem pro dání okamžité výpovědi je 

skutečnost, že prodlení pronajímatele při odstranění poškození nebo vady či samotné poškození 

nebo vada představují hrubé porušení povinností pronajímatele. Aby prodlení pronajímatele 

s odstraněním vady nebo poškození dosáhlo intenzity hrubého porušení povinností, musí trvat 

delší dobu, podle mého názoru minimálně cca měsíc. Aby samotná vada či poškození dosáhly 

této intenzity, musí navíc velmi významně snižovat kvalitu bydlení v bytě. Výpověď je třeba 

doručit pronajímateli v písemné formě (§ 2286 zákona) a musí v ní být skutkově vymezen daný 

výpovědní důvod. Nájemce by v ní měl specifikovat vadu či poškození, k jejímuž odstranění 

pronajímatele vyzýval, a která nebyla odstraněna ani v dodatečně poskytnuté lhůtě k nápravě. 

Nájem skončí účinností výpovědi, tj. dnem kdy byla výpověď pronajímateli doručena.  

 

Pronajímatel není povinen odstraňovat poškození nebo vady, které vznikly porušením 

povinností nájemce. Za ty odpovídá nájemce a je povinen je na své náklady odstranit. Jestliže 

to nájemce neučiní, může se pronajímatel obrátit na soud, aby nájemci povinnost odstranit vady 

uložil. Další možností je, že je odstraní pronajímatel a vyúčtuje nájemci s tím vzniklé náklady. 

V takovém případě je nájemce povinen provedení opravy pronajímateli umožnit a požadované 

náklady mu uhradit.  

d) související povinnosti nájemce  

Na povinnost pronajímatele provést nezbytnou opravu věci navazuje povinnost nájemce 

provedení takové opravy strpět, i když mu to způsobí obtíže nebo omezí užívání věci (§ 2210 

zákona). Jedná se však pouze o takové opravy, které nelze odložit na dobu po skončení nájmu. 

Nájemce je v těchto případech povinen poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost, tj. byt 

mu zpřístupnit a provedení opravy umožnit, jinak se dopustí porušení své povinnosti 

z nájemního vztahu.  

 

Jestliže to pronajímatel oznámí nájemci v přiměřené době, je nájemce povinen umožnit mu v 

nezbytném rozsahu prohlídku věci či provedení potřebné opravy nebo údržby pronajaté věci. 
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Termín určuje pronajímatel, musí však přitom brát ohledy na nájemce, aby nedošlo k rozporu 

s dobrými mravy. Pro oznámení není předepsána žádná povinná forma. Předchozí oznámení se 

nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. Bude se jednat 

především o případy různých havárií či ohrožení zdraví či života osob. Prohlídku bude 

pronajímatel provádět zejména za účelem kontroly, zda nájemce plní řádně své povinnosti či 

pro zjištění, zda je pronajatá věc v řádném stavu. V souvislosti s ukončením nájmu je nájemce 

povinen rovněž umožnit prohlídku zájemci o nájem, a to v přítomnosti nájemce a pronajímatele 

(§ 2233 zákona). Jestliže nájemce odmítne věc zpřístupnit, dopustí se porušení svých 

povinností. Pokud nájemci vzniknou v souvislosti se zpřístupněním věci významnější obtíže, 

má právo uplatnit vůči pronajímateli nárok na slevu z nájemného. Bude se jednat zejména o 

případy, kdy nájemce nemůže pronajatou věc řádně užívat.  

 

Dále je nájemce povinen provádět sám a na vlastní náklady běžnou údržbu bytu a drobné 

opravy (§ 2257 odst. 2 zákona). Co se rozumí běžnou údržbou, by si smluvní strany měly 

primárně sjednat ve smlouvě, neboť tento pojem není právními předpisy definován. Pro 

vymezení, co se rozumí drobnými opravami v bytu, dříve platilo nařízení vlády č. 258/1995 

Sb., které však bylo v souvislosti s přijetím zákona zrušeno, aniž by byl ihned přijat navazující 

nový právní předpis, který by jej nahrazoval. Z důvodu praktické potřeby bylo proto dne 

14.01.2014 vydáno výkladové stanovisko č. 15 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové 

civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti, které se vyjadřuje k problematice běžné 

údržby a drobných oprav u nájmu bytu v zákoně. Podle tohoto stanoviska bylo při výkladu, co 

se rozumí běžnou údržbou a drobnými opravami, až do přijetí nového právního předpisu i 

nadále možné vycházet z dosavadní právní praxe, založené nařízením vlády č. 258/1995 Sb., 

kterým se provádí zákon. Dne 27.11.2015 bylo ve Sbírce zákonů konečně vyhlášeno nové 

nařízení vlády č. 308/2015 Sb., které pojmy běžná údržba a drobné opravy související 

s užíváním bytu vymezuje. Smluvní strany si mohou bezpochyby také ve smlouvě dohodnout, 

že drobné opravy bude provádět pronajímatel a odchýlit se tak od zákona ve prospěch nájemce. 
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Ustanovení § 2269 zákona stanoví nájemci další oznamovací povinnost, která má v tomto 

případě sloužit jako prevence vzniku škody nebo zvětšení jejího rozsahu, kdy je nutné zjednat 

přístup do bytu například z důvodu havárie potrubí. Pokud nájemce ví, že nebude po dobu delší 

dvou měsíců přítomen v bytě a že mu bude byt po tuto dobu obtížně dostupný, je povinen o tom 

informovat pronajímatele. Formu oznámení zákon nestanoví, z důvodu právní jistoty lze však 

doporučit formu písemnou.  

 

Toto ustanovení pokrývá případy, kdy se jedná o plánovanou nepřítomnost, například z důvodu 

delší zahraniční cesty. Nájemce to musí oznámit pronajímateli včas, tj. ještě před započetím 

jeho nepřítomnosti. Současně nájemce označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti bude 

schopna zajistit možnost vstupu do bytu pro případy, že to bude nezbytně nutné. Určité 

pochybnosti však vyvolává zákonná formulace § 2269, která stanoví, že „nemá-li nájemce 

takovou osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel.“ Výkladové problémy působí otázka, 

k jakému okamžiku musí být příslušná osoba „po ruce“. Na této osobě totiž nelze jistě 

požadovat, aby byla „po ruce“ pořád, tj. aby byla pronajímateli nepřetržitě k dispozici. Celkem 

snadno si lze představit situace, kdy tato osoba nebude v přímém dosahu, onemocní a podobně. 

To může mít závažné následky, přihlédneme-li k tomu, že není-li nájemcem označená osoba 

„po ruce“, může do bytu nepřítomného nájemce vstoupit přímo pronajímatel. Zde již hrozí střet 

s ústavně zaručeným právem nájemce na nedotknutelnost jeho obydlí.63 

 

Pokud by se jednalo o neplánovanou nepřítomnost nájemce, například z důvodu jeho náhlé 

hospitalizace v nemocnici, je i toto nájemce povinen pronajímateli sdělit, jakmile je k tomu 

způsobilý a ví, že jeho nepřítomnost přesáhne dva měsíce.   

 

Poruší-li nájemce výše uvedenou oznamovací povinnost (a s tím související povinnosti) a 

nastane-li z tohoto důvodu vážná újma, jedná se o porušení povinností nájemce závažným 

                                                           
63  Křeček S., Několik poznámek k ustanovením zvláštní části nového občanského zákoníku týkajících se nájmu 

bytu, Bulletin advokacie, 5/2014. 
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způsobem. V tomto případě může navíc jít o porušení povinností takové intenzity, která 

opravňuje pronajímatele k ukončení nájmu výpovědí. Nájemce je zároveň povinen vzniklou 

újmu nahradit.  

 

3.6.2 Právní vady bytu  

V praxi může nastat situace, že užívání bytu brání nějaké právo třetí osoby. Tím může být 

například vlastnické právo třetí osoby, právo jiného nájemce, výpůjčka či služebnost. Užívání 

bytu nájemcem k bydlení může kolidovat i s  rozhodnutím orgánu veřejné moci vydaným na 

základě zákona. Příkladem je chybějící kolaudační souhlas k bytu či nařízení o odstranění 

stavby vydané stavebním úřadem.  

 

Zákon v § 2268 stanoví, že ve výše uvedených případech se použijí obdobně ustanovení o 

poškození nebo vadě bytu, která jsou obsažena v § 2264 až 2266 zákona. Nájemce je tedy 

povinen oznámit tyto skutečnosti ihned pronajímateli. Pronajímatel je povinen postarat se o to, 

aby nájemce mohl byt nerušeně užívat, pokud je to objektivně možné. Nesplní-li tuto povinnost, 

může nájemce zjednat nápravu sám a požadovat na pronajímateli náhradu odůvodněných 

nákladů. Dále je oprávněn požadovat slevu z nájemného. Pokud nájemce trvá na odstranění vad 

pronajímatelem a ten tak neučiní ani v přiměřené dodatečné lhůtě, je nájemce oprávněn podat 

okamžitou výpověď z nájmu bytu (§ 2266 zákona). Výše uvedené se však uplatní pouze 

v případech, kdy příslušná právní vada bytu nebrání v užívání bytu (byť ztíženém) nájemcem. 

Pokud by vada byla takového charakteru, že by užívání bytu znemožňovala (například 

rozhodnutí stavebního úřadu o vyklizení bytu), nebude zpravidla odstraňování takové vady 

připadat v úvahu a nájemce může podat rovnou pronajímateli výpověď pro nezpůsobilost bytu 

pro jeho užívání k bydlení (§ 2227 zákona).      

 

S právními vadami bytu rovněž souvisí právo nájemce na nerušené užívání bytu, o němž je 

pojednáno v kapitole 3.3. K možnosti platného sjednání nájmu bytu s právními vadami viz 

rovněž kapitola 2.3.4. 
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4. NÁJEMNÉ A DALŠÍ PLATBY   

4.1 Nájemné  

Nájemní smlouva je typickou úplatnou smlouvou a strany ji musí uzavírat s tím, že nájemce 

bude za užívání věci platit pronajímateli nájemné. Přestože je úplatnost pojmovým znakem 

nájemní smlouvy, nemusí být výše nájemného ve smlouvě sjednána. To je významný rozdíl 

oproti předchozí právní úpravě, kdy byla absence takového ujednání sankcionována absolutní 

neplatností nájemní smlouvy. Zákon stanoví, že smluvní strany si výši nájemného ujednají, a 

to pevnou částkou. Jestliže však takové ujednání chybí, má pronajímatel podle § 2246 odst. 2 

zákona právo požadovat nájemné ve výši, která je v den uzavření smlouvy pro dané místo 

obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek. Tyto podmínky 

splňuje tržní nájemné. Pokud by se smluvním stranám nepodařilo se na tržním nájemném podle 

shora uvedených kritérií dohodnout, je možné požádat o určení jeho výše soud, který jej stanoví 

s přihlédnutím k obsahu smlouvy, povaze plnění a zvyklostem (§ 1792 odst. 1 zákona). Výše 

nájemného z bytu nepodléhá v současné době úřední regulaci, neboť úplná deregulace 

nájemného byla dokončena ke dni 31.12.2012.  

 

Je pravidlem, že nájemné se sjednává v penězích. To zároveň nevylučuje ujednání nepeněžitého 

nájemného, což výslovně umožňuje § 2217 odst. 2 zákona. I v tomto případě je však rozhodná 

majetková hodnota poskytovaného plnění vyjádřená v penězích. To ostatně  v minulosti 

potvrdil i Nejvyšší soud, který judikoval, že nájem může být plněn ve výkonech, či jinou 

formou, kterou lze ocenit.64 Zároveň je třeba poukázat, že takové ujednání nesmí být učiněno 

v neprospěch nájemce. Smluvní strany by měly toto nepeněžité plnění ocenit peněžitou částkou 

i pro případ, kdy by bylo třeba vyčíslit slevu z nájemného.  

 

Pokud by si strany sjednaly výši nájemného, ale nestanovily, na jaké období se vztahuje, uplatní 

se zákonná vyvratitelná domněnka, že nájemné se sjednává za jeden měsíc. Zároveň si mohou 

                                                           
64 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 2124/2001.  
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smluvní strany dohodnout jiné platební období než jeden měsíc, což je typicky kalendářní 

čtvrtletí či jeden rok.  

 

Oproti předchozí právní úpravě zákon již nevylučuje, aby výše nájemného a plateb za služby 

byla stranami písemně sjednána jako jedna paušální částka (viz § 9 zákona o službách). 

V případě takového ujednání nejsou platby za služby předmětem vyúčtování. Zákon však 

zároveň takové ujednání omezuje u nájmů, které jsou sjednány na dobu delší než 24 měsíců. 

Zde je třeba vždy vyúčtovat platby za teplo, dodávku vody a odvod odpadních vod, neboť tyto 

platby nelze sjednat paušálně.  

 

4.1.1 Zvyšování nájemného  

a) ujednání o zvyšování nájemného  

I když si smluvní strany sjednají výši nájemného pevnou částkou, nevylučuje to jejich ujednání 

o tom, že se nájemné bude pravidelně zvyšovat (§ 2248 zákona). Takovou dohodu lze 

inkorporovat přímo do nájemní smlouvy nebo uzavřít i později. Pokud se smluvní strany na 

zvyšování nájemného dohodnou, musí si rovněž sjednat mechanismus, podle něhož bude nová 

výše nájemného každoročně vypočítána. Má být tedy zřejmé, jakým způsobem a k jakému datu 

se nájemné bude navyšovat. V opačném případě hrozí riziko, že se bude jednat o nicotné 

ujednání z důvodu jeho neurčitosti (§ 553 odst. 1 zákona). Typicky je zvyšování nájemného 

vázáno na přírůstek indexu spotřebitelských cen publikovaný například Českým statistickým 

úřadem, podle něhož se navyšuje zpětně vždy k 1.1. příslušného kalendářního roku. Zvyšování 

nájemného lze sjednat i s delší frekvencí než je období jednoho roku, například jednou za dva 

či tři roky. Naopak ujednání o tom, že se nájemné zvyšuje častěji než jednou ročně by nebylo 

podle mého názoru s ohledem na ochranu nájemce podle § 2239 zákona platné.  

 

Při sjednání zvyšování nájemného je rovněž nutné věnovat pozornost samotné výši částky, o 

kterou se nájemné bude zvyšovat. Ta nesmí být totiž pro nájemce nepřiměřeně vysoká, neboť 
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takové ujednání by se rovněž mohlo dostat do kolize s § 2239 zákona, který neumožňuje platně 

uzavřít ujednání ukládající nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně 

nepřiměřená. K takovému ujednání by se z důvodu nicotnosti nepřihlíželo. Pro posouzení 

přiměřenosti míry zvyšování nájemného lze použít jako vodítko i § 2249 odst. 1 zákona, který 

stanoví, že zvýšení nájemného za poslední tři roky by nemělo překročit 20 %.  

 

Vedle ujednání o zvyšování nájemného není vyloučeno ani ujednání smluvních stran o tom, že 

se nájemné bude sjednaným způsobem snižovat. Pronajímatel a nájemce se mohou rovněž 

dohodnout, že nájemné se bude buď zvyšovat nebo snižovat v závislosti na výsledcích 

sjednaného ukazatele (například již zmíněného indexu spotřebitelských cen).   

b) jednostranné zvýšení nájemného  

V některých výjimečných případech zákon umožňuje pronajímateli navrhnout zvýšení 

nájemného, aniž by si to předem s nájemcem ujednal. Prvním z nich je situace, kdy sjednané 

nájemné nedosahuje výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě a pronajímatel 

si jej přeje do této výše dorovnat (§ 2249 zákona). Druhým případem je, pokud pronajímatel 

provede stavební úpravy – vylepšení bytu, které vedou ke zkvalitnění pronajatého bytu, resp. 

zlepšení celkových podmínek bydlení nebo k úsporám médií spotřebovávaných v souvislosti 

s pronájmem (§ 2250 zákona).   

 

Pokud nájemné nedosahuje výše srovnatelného nájemného, které je obvyklé v daném místě, 

lze využít postup podle již zmíněného § 2249 zákona. Ohledně určení, co se rozumí 

srovnatelným nájemným, zákon odkazuje na prováděcí právní předpis. Tím je nařízení vlády 

č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného 

obvyklého v daném místě. Podle tohoto nařízení je srovnatelné nájemné možné zjistit buď 

pomocí vypracovaného znaleckého posudku nebo s doložením nejméně tří srovnatelných 

nájemných. Srovnatelnost nájemného je podmíněna srovnatelností jednak nájemních vztahů 

v rozsahu práv a povinností, jednak obytné hodnoty bytu. Při posuzování těchto hodnot je 
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přitom třeba vycházet z přílohy č. 1 a 2 zmíněného nařízení. Podle přílohy č. 1 patří mezi 

charakteristiky nájemních vztahů, které se použijí ke zjištění srovnatelného nájemného, 

zejména délka nájmu, možnost podnájmu, platba jistoty, ujednání o zvláštních právech a 

povinnostech nájemce, existence inflační doložky, interval placení nájemného a výpovědní 

doba. Příloha 2 vymezuje pět hlavních skupin charakteristik bytu, mezi něž patří druh stavby a 

druh bytu, velikost obytného prostoru, vybavení obytného prostoru, stav budovy a stav bytu a 

konečně umístění bytu v místě.  

 

Chce-li pronajímatel výši nájemného dorovnat do výše srovnatelného nájemného, může tedy 

nájemci navrhnout jeho zvýšení. Musí však přitom splnit několik zákonem stanovených 

podmínek. První z nich je, že si strany zvyšování nájemného neujednaly, zároveň však možnost 

navýšení nájemného předchozí dohodou výslovně nevyloučily. Takový návrh může být učiněn 

nejdříve po uplynutí dvanácti měsíců poté, co bylo nájemné naposledy zvýšeno a musí 

obsahovat novou výši nájemného. Další podmínkou je, že navržené zvýšení nájemného je 

koncipováno tak, aby nepřesáhlo 20 % za poslední tři roky (přičemž do tohoto limitu se 

započítávají i všechna navýšení nájemného za poslední tři roky). To má zabránit tomu, aby 

pronajímatel lákal nájemce na nízké nájemné, které by pak skokově zvýšil. V neposlední řadě 

musí být návrh na zvýšení nájemného učiněn v písemné formě a doručen k rukám nájemce. 

Pokud by návrh nesplňoval současně všechny výše uvedené podmínky, byl by nicotný a 

nepřihlíželo by se k němu.  

 

Jestliže nájemce s navrhovaným zvýšením nájemného souhlasí, měl by to ve lhůtě dvou měsíců 

od doručení návrhu sdělit pronajímateli. Zároveň zákon počítá s tím, že v takovém případě 

nájemce zaplatí pronajímateli počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu nájemné 

v již nové – zvýšené výši. Jestliže pronajímatel od nájemce takovou odpověď neobdrží, může 

se ve lhůtě dalších tří měsíců domáhat, aby novou výši nájemného určil soud. Pokud soud 

návrhu pronajímatele vyhoví, rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá. 

Toto zvýšené nájemné se uplatní zpětně, a to ke dni podání příslušného žalobního návrhu. Soud 
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návrh zamítne v případě, že byl podán opožděně, tj. po uplynutí výše uvedené tříměsíční lhůty. 

Soud návrh zamítne i tehdy, pokud nejsou splněny shora uvedené podmínky pro zvýšení 

nájemného či v případě, že by takový postup byl v rozporu s dobrými mravy.  

 

Obdobný postup jako pro zvyšování nájemného lze použít i opačně, tj. v situaci, kdy nájemce 

navrhne pronajímateli snížení nájemného. Důvodem bude, že nájemné je vyšší než nájemné 

obvyklé v daném místě. I nájemce má v těchto případech možnost domáhat se svých práv 

v soudním řízení.  

 

Zvýšení nájemného může pronajímatel podle § 2250 zákona požadovat i v případě, že provedl 

stavební úpravy předmětu nájmu. Musí se přitom jednat o takové úpravy, které (i) trvale 

zlepšují užitnou hodnotu pronajatého bytu, (ii) trvale zlepšují celkové podmínky bydlení 

v domě nebo (iii) mají za následek trvalé úspory energie nebo vody. Podle důvodové zprávy se 

jedná o situace, kdy pronajímatel vynaloží zvláštní náklady na zvýšení komfortu nájemců 

v domě například tím, že provede zateplení domu nebo zřídí v domě výtah (naopak nepatří sem 

provedení údržby a prostých oprav domu, k nimž je pronajímatel podle § 2257 zákona povinen 

automaticky). Zvýší-li tedy pronajímatel úpravami předmětu nájmu komfort bydlení nájemců, 

je pak legitimní, aby měl možnost splatit část vynaložené investice ze zvýšeného nájemného 

tím, že se s nájemci dohodne na zvýšení nájemného. Limit pro toto navýšení je omezen na 

maximálně deset procent z účelně vynaložených nákladů ročně. V této souvislosti je třeba 

poukázat, že se jedná o jednorázové a nikoli opakující se zvyšování nájemného.  

 

Pokud se zvýšením nájemného souhlasí nájemci alespoň dvou třetin bytů v domě, je 

pronajímatel oprávněn požadovat zvýšené nájemné i po ostatních nájemcích. Jestliže se 

pronajímateli souhlas dvou třetin nájemců získat nepodaří, může navrhnout zvýšení nájemného 

pouze o tři a půl procenta z vynaložených nákladů ročně. V této souvislosti stanoví zákon 

vyvratitelnou domněnku o tom, že náklady byly vynaloženy účelně. Pokud by návrh 

pronajímatele nedokládal splnění shora uvedených podmínek nebo neobsahoval výši 
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nájemného, byl by nicotný a nepřihlíželo by se k němu. Nepodaří-li se pronajímateli souhlas 

nájemců se zvýšením nájemného získat, má možnost se jej domáhat u příslušného soudu. Bude 

přitom postupovat podle § 2249 odst. 3 zákona.  

 

4.1.2 Placení nájemného  

a) základní podmínky   

Placení nájemného je upraveno v § 2251 zákona, který je speciální k § 2218 zákona. Toto 

ustanovení se použije u dlouhodobých nájmů bytu (§ 2235 odst. 2 zákona). Nájemné se platí 

vždy za platební období, které si smluvní strany ujednají. Zpravidla se bude jednat o měsíc, 

kalendářní čtvrtletí, rok a podobně. Zákon stanoví, že nájemné je splatné nejpozději do pátého 

dne příslušného platebního období. To je rozdíl oproti předchozí právní úpravě, kdy se nájemné 

platilo zpětně. Zákonem stanovená splatnost nájemného do pátého dne zároveň nevylučuje 

ujednání stran o pozdějším platebním dnu. Naopak ujednání o dřívějším platebním dni by bylo 

podle mého názoru třeba považovat za ujednání zkracující práva nájemce, a proto by se k němu 

jako k nicotnému nepřihlíželo (§ 2235 odst. 1 zákona). Pronajímatel je oprávněn požadovat po 

nájemci vždy zaplacení nájemného pouze na jedno platební období, tj. například na jeden měsíc 

dopředu. Pokud by si pronajímatel sjednal s nájemcem placení nájemného na více období 

dopředu nebo například až do konce nájmu, k takovému ujednání by se rovněž z důvodu 

ochrany nájemce nepřihlíželo (§ 2235 odst. 1 zákona). Společně s nájemným platí nájemce 

pronajímateli zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel. O splatnosti těchto 

plateb platí totéž, co o splatnosti nájemného.  

 

Jak je již uvedeno výše, nájemné je považováno za pevně sjednané a lze jej měnit jen zákonem 

stanoveným způsobem, resp. dohodou stran. Nájemné tak nelze uměle navyšovat ani tak, že by 

pronajímatel požadoval na nájemci vedle nájemného a záloh (popř. nákladů) za služby ještě 

další platby, mezi něž by podle důvodové zprávy mohl patřit například příspěvek do fondu 

oprav či náklady na stavební úpravy domu. Ujednání o takových platbách by byla považována 
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za nicotná. Výjimkou z tohoto pravidla je poskytnutí jistoty, na níž má pronajímatel ze zákona 

nárok (§ 2254 zákona).  

 

Nájemce nemůže být nucen ani k tomu, aby pronajímateli na platbu nájemného vystavil později 

datovaný šek či směnku nebo si založil oprávnění vybírat si budoucí nájemné z nájemcova účtu 

a podobně.65  

b) prodlení s placením nájemného  

Nájemce je povinen platit nájemné i zálohy (náklady) na služby řádně a včas. Ocitne-li se 

v prodlení s placením nájemného, je pronajímatel oprávněn na něm požadovat zaplacení 

úroku z prodlení. Oproti dřívější právní úpravě se již pro prodlení s placením nájemného 

neuplatní poplatek z prodlení, který byl zrušen. Výši úroku si mohou smluvní strany buď 

sjednat, případně se použije zákonná výše, která je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb.66 

Zákonná sazba úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní 

bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních 

bodů. Pokud by si smluvní strany výši úroku z prodlení sjednaly, neměla by být podle mého 

názoru vyšší než stanovená zákonná sazba, neboť jinak by se jednalo o zjevně nepřiměřené 

ujednání, k němuž by se podle § 2239 zákona nepřihlíželo. V souvislosti s povinností platit úrok 

z prodlení se nově bude zkoumat zavinění nájemce, neboť podle § 1970 zákona nemusí dlužník 

úrok z prodlení platit, pokud není za prodlení odpovědný.  

 

Ocitne-li se nájemce v prodlení s placením záloh na služby a dalších souvisejících plateb, je 

povinen platit pronajímateli namísto úroků z prodlení zákonný poplatek z prodlení, který je 

upraven zákonem o službách. Jeho výše činí jedno promile z dlužné částky za každý den 

prodlení, minimálně však 10 Kč za každý, byť započatý měsíc prodlení. To však nevylučuje 

                                                           
65 Viz důvodová zpráva a § 2251 odst. 2 zákona.  

66 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 

soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.  
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situaci, kdy může být žalobní požadavek na zaplacení poplatku z prodlení soudem kvalifikován 

jako výkon práva, který je v rozporu s dobrými mravy.67 Přestože se citované soudní rozhodnutí 

týkalo poplatku z prodlení za prodlení s úhradou nájemného podle předchozí právní úpravy, lze 

jej podle mého názoru použít i na prodlení s platbou záloh na služby a dalších souvisejících 

plateb podle současné právní úpravy.  

 

Otázkou zůstává, jaká sankce se uplatní v situaci, kdy je sjednána jedna paušální platba za 

nájemné i částku za služby. Jsem názoru, že v takovém případě bude třeba postupovat podle 

zákona o službách a uplatní se poplatek z prodlení (§ 13 odst. 2, § 9 cit. zákona).  

 

Prodlení nájemce s placením nájemného může být rovněž důvodem pro výpověď z nájmu 

danou pronajímatelem. Zákon však pamatuje v této souvislosti na to, že důvody pro neplacení 

nájemného mohou být různé. Nemusí se jednat pouze o nesolventnost nájemce, ale důvodem 

mohou být i rozpory smluvních stran o tom, zda a v jaké výši se má nájemné platit. Druhý 

uvedený případ upravuje § 2253 odst. 1 zákona, který stanoví mechanismus pro případy, kdy 

mezi stranami nepanuje o dlužném nájemném shoda, což v předchozí právní úpravě nebylo 

nijak regulováno. Nejčastěji se tu bude jednat o situace, kdy má nájemce jiný názor na výši 

nájemného než pronajímatel, a to například z důvodu, že žádá prominutí nájemného nebo slevu 

z jeho výše a právě proto odmítne nájemné ve sjednané výši zaplatit. V tomto případě má 

nájemce možnost uložit spornou část nájemného do notářské úschovy. Tímto úkonem se 

nájemce vyhne riziku výpovědi z nájmu bytu, neboť deklaruje svoji ochotu nájemné zaplatit za 

podmínky, že se nárok pronajímatele ukáže jako oprávněný. Zároveň je nájemce povinen o tom 

pronajímatele vyrozumět. Ačkoli není pro tento úkon předepsána písemná forma, lze ji 

z důvodu právní jistoty doporučit. Shora uvedeným způsobem lze postupovat i v případě 

neshody ohledně výše záloh (nákladů) na služby (§ 2251 odst. 1 zákona).  

 

                                                           
67 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2670/2004.  
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Zákon upravuje v § 2253 odst. 2 rovněž případy, kdy pronajímatel odmítá plnit své povinnosti 

ze smlouvy, například neprovede potřebné opravy v bytě či nezajistí poskytování příslušných 

služeb ze smlouvy s námitkou, že mu nájemce dluží na nájemném. V takové situaci se nájemce 

může domáhat splnění povinností na pronajímateli pouze  za podmínky, že uloží dlužné 

nájemné do notářské úschovy a pronajímatele o tom vyrozumí, a to nejlépe v písemné formě. 

To má zabránit nájemci požadovat po pronajímateli soudně plnění jeho povinností v případě, 

kdy sám dluží na nájemném nebo je s pronajímatelem  ohledně této věci ve sporu. Výše 

uvedený postup lze uplatnit i v případě, kdy nájemce dluží pronajímateli na zálohách 

(nákladech) za poskytnuté služby (§ 2251 odst. 1 zákona). Jedná se o výraznou modifikaci 

závěrů Nejvyššího soudu učiněných podle předchozích právních předpisů. Tehdy soud 

konstatoval, že placení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu náleží mezi 

základní povinnosti nájemce bytu, jejichž splnění nelze podmiňovat tím, zda pronajímatel plní 

svoji povinnost zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.68 

Obdobně došel Nejvyšší soud podle předchozí právní úpravy k závěru, že povinnost nájemce 

platit nájemné a povinnost pronajímatele zajistit nájemci řádný a nerušený výkon práva nájmu 

nemají povahu vzájemných závazků, a jejich plnění proto nelze vzájemně vázat.69 

 

4.2 Úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu  

4.2.1 Vymezení služeb  

V rámci nájemního vztahu je pronajímatel povinen zajistit nájemci plnění spojená s užíváním 

bytu nebo s ním související služby. Tato materie je poměrně podrobně regulována zákonem o 

službách. Tento zákon je třeba považovat za lex specialis k zákonu, v důsledku čehož mají jeho 

odchylná ustanovení před zákonem přednost. Některé případy duplicitní úpravy v zákoně o 

službách a zákoně jsou zmíněny níže.  

 

                                                           
68 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 374/2006.  

69 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1056/2002.  
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Podle § 2247 odst. 1 zákona by si smluvní strany měly ujednat, že pronajímatel bude pro 

nájemce zajišťovat i plnění spojená s užíváním bytu, resp. s ním související služby a o jaká 

plnění, resp. služby se bude jednat. Není přitom vyloučeno, že některé služby si nájemce bude 

zajišťovat sám. Běžně tak nájemci uzavírají s příslušným dodavatelem na své jméno například 

smlouvu na dodávku energie, plynu a podobně.  

 

Co se rozumí službami, stanoví jak zákon o službách, tak zákon, přičemž z obsahového 

hlediska není v těchto výčtech žádných rozporů. Jak je již zmíněno výše, rozsah poskytovaných 

služeb bude zpravidla předmětem dohody pronajímatele a nájemce. Pokud takového ujednání 

není, je pronajímatel povinen zajistit nájemci nezbytné služby. Pro ně stanoví zákon v § 2247 

odst. 2 vyvratitelnou domněnku, že se jimi rozumí 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 vysílání70, provoz a čištění 

komínů, případně provoz výtahu. To však nevylučuje odchylné ujednání smluvních stran o tom, 

které služby jsou nezbytné, resp. které služby bude pronajímatel nájemci poskytovat. Judikatura 

dovodila, že pokud je pronajímatel vlastníkem domu, v němž se pronajatý byt nachází, je 

rovněž povinen udržovat v bezvadném stavu zařízení umožňující dodávku elektřiny do 

nájemcova bytu.71 Obdobně pokud vznikne na plynovém zařízení, které je součástí domu, 

v němž se byt nachází, závada znemožňující nájemci bytu, aby odebíral plyn, je povinností 

pronajímatele zajistit provedení takových oprav, které povedou k odstranění závady na 

odběrném zařízení.72 Povinnost pronajímatele zajistit dodávku pitné vody předpokládá nejen 

uzavření smlouvy s dodavatelem a udržování odběrného zařízení v provozuschopném stavu, 

ale zahrnuje i povinnost zajistit, aby vodu dodávanou dodavatelem do domu měl nájemce bytu 

                                                           
70 Vlastník domu nebo bytu je povinen umožnit uživatelům bytů příjem televizního vysílání provozovatelů ze 

zákona za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality, jakož i umožnit zřízení vnitřního 

telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu - rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 291/2004.  

71 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 186/2005.  

72 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1412/1999.  
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fakticky možnost odebírat.73   

 

4.2.2 Zálohy na služby a jejich vyúčtování  

Za poskytované služby je nájemce povinen pronajímateli platit. Způsob rozúčtování cen a 

úhrady služeb, zejména způsob určení výše záloh, rozúčtování nákladů a jejich vyúčtování se 

řídí zákonem o službách. Podle tohoto zákona má pronajímatel jako poskytovatel služeb právo 

požadovat na nájemci jako příjemci služeb placení záloh na služby. Jejich výše bude zpravidla 

stanovena dohodou pronajímatele a nájemce. Pokud se jim takové dohody nepodaří dosáhnout, 

je oprávněn určit výši měsíčních záloh jednostranně pronajímatel. Přitom je podle § 4 odst. 2 

zákona o službách povinen vycházet z předpokládaných ročních nákladů na služby z 

uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z 

předpokládaných cen běžného roku. Zvláštní pravidla se uplatní pro stanovení výše měsíčních 

záloh na dodávku vody a odvádění odpadních vod. V průběhu roku má pronajímatel právo výši 

záloh změnit, a to v návaznosti na změnu ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, 

zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Takovou změnu musí pronajímatel nájemci 

písemně oznámit a řádně odůvodnit. Naopak pronajímatel nemá nikde v zákoně výslovně 

uloženou povinnost zálohy snížit, přestože by to bylo důvodné a nájemci tedy není k dispozici 

žádný nástroj, jak se takového snížení domoci. 

 

Náklady na služby je nutné rozúčtovat mezi jednotlivé nájemce. Podle § 5 zákona o službách 

ujedná způsob rozúčtování pronajímatel s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, přičemž 

ohledně rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je podle 

§ 6 citovaného zákona vyžadována dohoda se všemi nájemci v domě. Pokud se stranám 

nepodaří takovou dohodu uzavřít, postupuje se podle pravidel stanovených v zákoně o 

                                                           
73 Splnění této povinnosti pronajímatele nelze podmiňovat splněním povinnosti nájemce vyplývajících z nájmu 

bytu, např. povinnost platit nájemné a úhradu za plnění spojená s užíváním bytu. Pronajímateli nelze uložit 

povinnost dodávat pitnou vodu. Tu má dodavatel vody, respektive oprávněný provozovatel vodovodu - rozhodnutí 

Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 131/2005.  
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službách, resp. zvláštních právních předpisech. U služeb, které nejsou obsaženy v právních 

předpisech, si musí smluvní strany ujednat způsob jejich rozúčtování a úhrady samy. 

 

Zaplacené náklady a zálohy za služby jsou předmětem vyúčtování. Tím se rozumí vyčíslení 

skutečné výše nákladů na služby a záloh za jednotlivé služby v daném zúčtovacím období. 

Zákon o službách stanoví povinnost pronajímatele vyúčtovat nájemci skutečnou výši nákladů 

a záloh za jednotlivé služby vždy za každé zúčtovací období. Vyúčtování musí obsahovat 

všechny předepsané náležitosti a je v něm třeba uvést cenu provedené služby ve správné výši. 

Vyúčtování postrádající některou z předepsaných náležitostí nebo znějící na cenu v nesprávné 

výši není řádné a tudíž není ani způsobilé vyvolat splatnost nedoplatku plynoucího z 

vyúčtování. Jestliže pronajímatel provede vyúčtování nesprávně, nestává se vyúčtovaná částka 

splatná, a to ani zčásti.74 

 

Vyúčtování je pronajímatel povinen doručit nájemci vždy nejpozději do čtyř měsíců od 

skončení zúčtovacího období. Vzhledem k tomu, že vyúčtování služeb provádí pronajímatel, 

musí mít nájemce zároveň možnost ověřit si jeho správnost. Jestliže o to nájemce požádá, musí 

mu pronajímatel podle zákona o službách doložit náklady na jednotlivé služby, způsob jejich 

rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování a umožnit nájemci 

pořízení kopie podkladů. Tuto povinnost je pronajímatel povinen splnit podle zákona o 

službách nejpozději ve lhůtě pěti měsíců od skončení zúčtovacího období. Kontrolní oprávnění 

nájemce ve vztahu k provedenému vyúčtování jsou poněkud duplicitně upravena i v § 2252 

zákona. Zde je stanovena povinnost pronajímatele umožnit na požádání nájemci nahlédnout do 

vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý kalendářní rok, což je pronajímatel povinen 

učinit ve lhůtě nejpozději čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. Zároveň si nájemce 

může pořídit z tohoto vyúčtování i z dokladů týkajících se účtovaných nákladů výpisy, opisy 

nebo kopie.   

                                                           
74 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 803/2002.  
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Nájemce má právo se k předloženému vyúčtování vyjádřit a v případě nesouhlasu proti němu 

vznést námitky. Ty je nájemce povinen předložit pronajímateli neprodleně, nejpozději však do 

třiceti dnů ode dne doručení vyúčtování, popř. doložení shora uvedených dokladů. Uplatněné 

námitky je pronajímatel povinen vyřídit ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení, přičemž zákon mlčí 

o tom, jakou formou by tyto námitky měly být vyřízeny. Pronajímateli však lze doporučit, aby 

tak učinil v písemné formě nebo jiným průkazným způsobem. Vyplynou-li z vyúčtování 

přeplatky nebo nedoplatky záloh na poskytnuté služby, musí být podle zákona o službách 

zaplaceny v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování 

nájemci. Splatnost nedoplatků a přeplatků na zálohách upravuje pro případ absence smluvního 

ujednání i zákon, a to ve lhůtě do tří měsíců po uplynutí lhůty pro nahlédnutí nájemce do 

vyúčtování, tj. celkově ve lhůtě sedmi měsíců od skončení zúčtovacího období (§ 2252 zákona).  

 

Zákon o službách umožňuje dohodu smluvních stran o tom, že se částka za služby (za některé 

či všechny služby) slučuje do jedné paušální platby. V tomto případě se pak neprovádí 

vyúčtování. Jako jednu paušální částku lze dojednat dokonce i platbu nájemného a platbu za 

služby, která se rovněž nevyúčtovává. To je rozdíl oproti předchozí právní úpravě, podle níž 

shledávala judikatura taková ujednání absolutně neplatnými. Jak bylo již uvedeno výše, 

smluvní svobodu stran však zákon omezuje u dlouhodobějších nájemních smluv, které jsou 

uzavřeny na dobu přesahující dvacet čtyři měsíců nebo na dobu neurčitou. V těchto případech 

nelze do sjednané paušální částky zahrnout platbu za dodávku tepla, vody a odvádění odpadních 

vod. Tyto platby musí být vždy předmětem vyúčtování.  

 

4.3 Jistota (kauce) 

Pronajímatel se podle § 2254 zákona může s nájemcem dohodnout, že mu nájemce poskytne 

zajištění plnění jeho povinností z nájmu. K tomuto účelu slouží peněžitá jistota (kauce). 

Ujednání o poskytnutí kauce bude zpravidla součástí nájemní smlouvy, není však vyloučeno 

sjednat si ji později. Ačkoli zákon nepředepisuje pro toto ujednání písemnou formu, lze ji 
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z důvodu právní jistoty doporučit. Výši kauce zákon omezuje na maximálně šestinásobek 

měsíčního nájemného. To je rozdíl oproti předchozí právní úpravě, kde mohla kauce dosahovat 

nejvýše trojnásobku měsíčního nájemného. Pokud by si smluvní strany ujednaly kauci vyšší, 

k takovému ustanovení by se z důvodu ochrany nájemce nepřihlíželo (§ 2235 odst. 1 zákona).  

 

Vzhledem k tomu, že nájemce dává pronajímateli k dispozici své finanční prostředky, aniž by 

za to dostal protiplnění, má právo požadovat na pronajímateli ze složené jistoty úroky. Ty se 

počítají ode dne jejího poskytnutí a jejich výše musí odpovídat alespoň zákonné sazbě. V této 

souvislosti vzniká interpretační problém v tom, že žádný právní předpis výši úroků nestanoví. 

Lze tedy doporučit sjednat si výši úroku v nájemní smlouvě tak, aby odpovídala tržním 

podmínkám. Jako vodítko mohou posloužit internetové stránky České národní banky 

(www.cnb.cz), na nichž jsou publikovány údaje o úrokových sazbách úvěrů, které banky účtují 

domácnostem. V případě sporu by záviselo konečné určení výše úroků na úvaze soudu. 

S ohledem na ochranu nájemce v nájemních vztazích lze dospět k závěru, že k ujednání o 

vyloučení práva nájemce na úroky z jistiny by se nepřihlíželo. V souvislosti s úročením kauce 

se rovněž naskýtá otázka, zda by pronajímatelé měli nájemcům vracet kauci včetně úroků i u 

nájemních smluv uzavřených podle předchozí právní úpravy. Osobně se domnívám, že ano.  

 

Předá-li nájemce pronajímateli peníze jakožto genericky určené věci, vlastnické právo nájemce 

k nim okamžikem jejich předání zaniká. Namísto toho má nájemce vůči pronajímateli 

pohledávku na jejich vrácení. Tuto povinnost musí pronajímatel splnit ke dni skončení nájmu. 

Pronajímatel má právo započíst si oproti kauci pohledávky, které má vůči nájemci. Jedná se o 

pohledávky související s nájmem jako například dluh na nájemném či platbách na služby, právo 

na náhradu škody vzniklé poškozením či zničením užívaných věcí a podobně. Oproti předchozí 

úpravě již pronajímatel není omezen v tom, že by si mohl oproti kauci započíst pouze 

pohledávky přiznané soudem, resp. písemně uznané nájemcem, což lze jistě uvítat. 

Z praktického hlediska je však problematické ustanovení zákona o tom, že pronajímatel má 

kauci nájemci vrátit ke dni skončení nájmu. K tomuto časovému okamžiku totiž nebude 
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zpravidla ještě znát celkovou výši svých pohledávek vůči nájemci (zejména nebude provedeno 

vyúčtování záloh za služby). Pronajímatelům lze tedy doporučit domluvit se v nájemní smlouvě 

s nájemcem na pozdějším vrácení kauce. V této souvislosti je však třeba upozornit na § 2239 

zákona, který zakazuje ukládat nájemci zjevně nepřiměřené povinnosti.  
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5. SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU   

5.1 Společní nájemci bytu   

U nájmu bytu nastává běžně situace, kdy na straně nájemců vystupuje více osob, které jsou 

společnými nájemci. Může se například jednat o spolubydlící, partnera či partnerku a podobně. 

V těchto případech pak hovoříme o společném nájmu bytu upraveném v § 2270 a násl. zákona. 

Ten může vzniknout buď tak, že nájemní smlouvu podepíše na straně nájemce více osob nebo 

tím, že další osoba k již uzavřené smlouvě dodatečně písemně přistoupí. K tomu je potřeba 

souhlas pronajímatele i původního nájemce.  

 

Podle zákona platí o společných nájemcích obdobně to, co platí o nájemci. Společní nájemci 

tedy mají obdobná práva a povinnosti jako samostatný nájemce. Výjimky z tohoto pravidla 

může stanovit zákon.  

 

Pro společný nájem bytu je typické, že všichni nájemci vystupují vůči pronajímateli společně a 

jsou tedy jednou smluvní stranou. Každý nájemce má své užívací právo k bytu odvozené přímo 

od pronajímatele. To je rozdíl například od podnájmu, kdy podnájemce odvozuje své právo od 

nájemce nebo pokud určitá osoba bydlí s nájemcem jen jako člen jeho domácnosti. Právo 

každého z nájemců k bytu je stejné. Nájemní právo k bytu je tedy nedělitelné a nelze uvažovat 

o tom, že by jednotliví nájemci měli například podíl na nájemním právu. Není-li jiné dohody 

mezi nájemci, má každý z nich právo užívat celý byt. Nevyužil-li společný nájemce bytu svého 

práva byt užívat, nezbavuje ho tato skutečnost podle judikatury povinnosti platit za byt 

nájemné; je povinen vydat bezdůvodné obohacení dalšímu společnému nájemci, který zaplatil 

pronajímateli nájemné sám.75 Při výkonu svého nájemního práva je každý ze 

společných nájemců omezen právy ostatních nájemců.  

 

Podle § 2271 zákona se na společný nájem bytu použijí přiměřeně ustanovení o společnosti 

                                                           
75 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 1014/2002.  



84 

 

obsažená v § 2716 až 2746 zákona, což právní úpravu společného nájmu bytu poněkud 

znepřehledňuje. V úvahu přichází použití těch ustanovení o společnosti, která jsou na daný 

vztah aplikovatelná. Z práv a povinností týkajících se společného nájmu jsou společní nájemci 

oprávněni a zavázání společně a nerozdílně. Pronajímatel tedy může požadovat například 

zaplacení celého nájemného vůči kterémukoli z nájemců, který má pak regresní nárok vůči 

ostatním nájemcům (pasivní solidarita). Obdobně je každý z nájemců oprávněn požadovat na 

pronajímateli celé plnění, a to i za ostatní nájemce. Může tedy například žádat vrácení celé 

kauce (má-li na ni nárok), přičemž je jeho povinností vypořádat se následně s ostatními nájemci 

(aktivní solidarita).  

 

Ohledně jednání za společné nájemce je třeba rozlišovat běžné a podstatné záležitosti. Běžné 

záležitosti jsou podle judikatury záležitosti opakující se nebo podstatně nezasahující do 

společného užívacího práva jako například oznámení vad bytu, placení nájemného či příjem 

přeplatku na zálohách na služby od pronajímatele. V těchto případech platí, že každý z nájemců 

je oprávněn jednat samostatně (§ 2730 odst. 1, § 2733 zákona). V podstatných záležitostech 

jsou pak povinni vystupovat všichni nájemci společně (§ 2730 odst. 2 zákona). To se vztahuje 

na případy, které výraznějším způsobem zasahují do práv nájemců, jako například jednání o 

změně doby nájmu, zvýšení nájemného nebo podání výpovědi ze společného nájmu. Pokud by 

u těchto jednání chyběl souhlas některého z nájemců, jednalo by se o pouhé zdánlivé právní 

jednání.76  

 

Jestliže se v případech hodných zvláštního zřetele společní nájemci nemohou dohodnout, 

může se každý z nich obrátit na soud. V případech hodných zvláštního zřetele může soud 

rovněž na návrh společného nájemce společné nájemní právo zrušit a zároveň rozhodnout, kdo 

ze společných nájemců bude napříště nájemcem výlučným.77 

                                                           
76 Viz Švestka J., Dvořák J., Fiala J. aj., Občanský zákoník – Komentář – Svazek V (relativní majetková práva I. 

část), Wolters Kluwer, a.s., 2014, zdroj: ASPI. 

77 Viz důvodová zpráva.  
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V této souvislosti je třeba zmínit otázku doručování písemností společným nájemcům. Jedná-

li se o běžné záležitosti, postačí, pokud pronajímatel doručí zásilku jakémukoli z nájemců. 

Oproti tomu výpověď z nájmu bytu je třeba vždy doručit všem nájemcům. Podle § 1868 odst. 

2 zákona má pronajímatel právo na společných nájemcích požadovat, aby si určili společného 

zástupce pro účely doručování. Neučiní-li tak, lze se tohoto práva domáhat soudně.  

 

Kromě obecných způsobů zániku právo společného nájmu bytu zaniká podle Nejvyššího soudu 

i tehdy, stane-li se jeden ze společných nájemců vlastníkem bytu, který měli do té doby ve 

společném nájmu.78 

 

5.2 Společné nájemní právo manželů  

5.2.1 Vznik, práva a povinnosti  

Od společného nájmu je třeba odlišovat společný nájem manželů. Právní úpravu tohoto 

institutu je třeba hledat v hlavě druhé zákona věnované rodinnému právu (§ 745 a násl. zákona). 

Jedná se o speciální případ společného nájmu bytu. Oproti předchozí právní úpravě je v zákoně 

patrný ústup od přísných kogentních ustanovení, což považuji za pozitivní změnu.   

 

Společné nájemní právo manželů může vzniknout pouze k bytu, kde mají manželé svou 

rodinnou domácnost. Zákon rozlišuje dva způsoby jeho vzniku. Svědčí-li jednomu 

z nastávajících manželů nájemní právo k bytu nebo domu a ten uzavře manželství, vznikne ke 

dni uzavření manželství ex lege společné nájemní právo k bytu oběma manželům, přičemž není 

nutné zahrnovat druhého manžela do nájemní smlouvy. Podmínkou pro vznik nájmu tímto 

způsobem je, že předmětný byt nebo dům je obydlím manželů. Uzavřou-li nájemci nájemní 

smlouvu již jako manželé, vzniká společné nájemní právo okamžikem účinnosti smlouvy. Na 

rozdíl od předchozí právní úpravy však zákon připouští, aby si manželé ujednali i něco jiného, 

                                                           
78 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 813/2005.  
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tj. například vznik společného nájmu vyloučili. V souvislosti se vznikem společného nájmu 

manželů judikatura dovodila, že za trvání manželství je oprávněn uzavřít smlouvu o nájmu bytu 

i pouze jeden z manželů.79 Právní úprava společného nájmu manželů není podle § 3020 zákona 

použitelná na registrované partnery. To však nevylučuje dohodu o tom, že se registrovaní 

partneři stanou společnými nájemci bytu.  

 

Práva a povinnosti manželů vůči pronajímateli budou zpravidla předmětem ujednání v nájemní 

smlouvě. V případě chybějící smluvní úpravy se použijí ustanovení o právech a povinnostech 

společníků ve společnosti. Manželé jsou jako společní nájemci oprávněni a zavázáni společně 

a nerozdílně.  

 

Pokud mají manželé společné nájemní právo k domu nebo bytu, v němž se nachází rodinná 

domácnost manželů nebo rodiny a tento dům nebo byt je k bydlení manželů nebo rodiny 

nezbytný, chrání zákon nájemní právo druhého manžela a osoby bydlící v rodinné 

domácnosti. Jeden z manželů nesmí učinit nic, co by takové bydlení znemožnilo nebo ohrozilo 

(§ 748 ve spojení s § 747 odst. 1 zákona). Nesmí zejména bez souhlasu druhého manžela nájem 

ukončit nebo jej omezit právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny. 

Souhlas druhého manžela k výše uvedeným úkonům musí být udělen v písemné formě. Pokud 

by jeden z manželů toto ustanovení nerespektoval, může se druhý z manželů dovolat relativní 

neplatnosti takového jednání. 

 

Z výše uvedeného pravidla platí některé výjimky. První je případ, kdy by manžel disponující 

bytem nebo domem zajistil druhému manželovi nebo rodině bydlení, které by bylo po všech 

stránkách obdobné bydlení dosavadnímu. Druhou výjimkou je odlišná dohoda manželů, kterou 

připouští § 750 zákona.  

 

                                                           
79 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3498/2007.  
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87 

 

Ustanovení § 747 a 748 zákona jsou dispozitivní a manželé nebo již snoubenci se od nich mohou 

dohodou odchýlit, dodrží-li zákonem stanovené podmínky na ochranu nezletilých dětí a třetích 

osob. V první řadě nesmí taková dohoda zhoršit postavení jejich společného nezletilého dítěte 

žijícího s nimi v rodinné domácnosti, jež nenabylo plné svéprávnosti a vůči kterému mají 

vyživovací povinnost. To samé se týká nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a 

bylo svěřeno do společné péče manželů nebo jednoho z nich. Dohoda se nesmí dotknout ani 

práv třetích osob, ledaže s ní tyto osoby souhlasily. Takovou třetí osobou může být například 

spolubydlící osoba.  

 

Pro shora uvedenou dohodu manželů, resp. snoubenců i pro souhlas manžela zákon vyžaduje 

povinnou písemnou formu. 

 

5.2.2 Zánik společného nájmu bytu manželů  

Společný nájem bytu nebo domu manželů je omezen na dobu trvání manželství. Pokud dojde 

k jeho rozvodu, je především na dohodě manželů, jak si společné nájemní právo k bytu nebo 

domu vypořádají. Alternativou je podle § 768 zákona soudní rozhodnutí, které na návrh jednoho 

z nich zruší podle okolností případu dosavadní právo toho z rozvedených manželů, na kterém 

lze spravedlivě žádat, aby dům nebo byt opustil. Soud v této souvislosti případně rozhodne i o 

způsobu, jakým bude manželovi, kterému bylo právo zrušeno, přiznána náhrada za ztrátu 

práva. Přitom je soud povinen přihlédnout zejména k tomu, kterému z rozvedených manželů 

byla svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o nějž manželé pečovali. 

Druhým kritériem je stanovisko pronajímatele, půjčitele nebo jiné osoby v obdobném 

postavení. Náhradu bude poskytovat manžel, jemuž nájemní právo zůstalo. Dosud 

nevypořádané právo společného nájmu bytu manželů jako takové zaniká i v případě, kdy se 

jeden z rozvedených manželů (společných nájemců) stane vlastníkem bytu, který měli do té 

doby ve společném nájmu.80  

                                                           
80 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1464/2005.  
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Právo jednoho z manželů bydlet v domě nebo bytě může být rovněž odvozené od práva druhého 

z manželů. V případě rozvodu manželství má pak podle § 770 zákona právo požadovat 

vystěhování druhého z manželů ten manžel, jehož právo bylo silnější – tj. neodvozené. Nezáleží 

na tom, zda toto právo má věcněprávní nebo závazkovou povahu.   

 

K zániku manželství může dojít i smrtí manžela. Pokud měli manželé společné nájemní právo 

k domu nebo bytu, v němž se nacházela rodinná domácnost, zůstane podle § 766 zákona 

nájemcem pozůstalý manžel.  

 

Měl-li zemřelý manžel k domu nebo bytu, v němž se nacházela rodinná domácnost manželů, 

výhradní právo umožňující v domě nebo bytě bydlet a jednalo se o jiné než závazkové právo, 

zatímco pozůstalý manžel měl pouze právo bydlení, zanikne pozůstalému manželu právo 

bydlení, pokud výhradní právo zemřelého manžela přešlo na jinou osobu než na pozůstalého 

manžela (§ 767 odst. 1 zákona). V takovém případě je pozůstalý manžel povinen byt nebo dům 

vyklidit. To neplatí, nelze-li na pozůstalém manželu spravedlivě žádat, aby dům nebo byt 

opustil. Za podmínek stanovených § 767 odst. 2 zákona může soud také zřídit ve prospěch 

přeživšího manžela věcné břemeno bydlení. Podmínkou je, že je to přiměřené poměrům 

pozůstalého manžela především z důvodu, že pečuje o nezletilé dítě. Takové věcné břemeno 

lze zřídit pouze dočasně, a to maximálně do doby, kdy dítě nabude trvale schopnost samo se 

živit. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, která musí být srovnatelná s nájemným obvyklým 

v daném místě.  

 

5.3 Členové nájemcovy domácnosti   

Společně s nájemcem mohou užívat byt i členové jeho domácnosti. Zákon upravuje v této 

souvislosti případy, kdy nájemce přijme do své domácnosti další osoby. Cílem této právní 

úpravy je uchránit obě strany nájemní smlouvy a zabránit konfliktům, které by mohly mezi 

pronajímatelem a nájemcem vznikat. Domnívám se však, že v některých případech zde zachází 
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zákonná právní úprava příliš daleko, čímž nežádoucím způsobem zasahuje do práv nájemce.  

 

Podle § 2272 odst. 1 zákona platí, že nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. 

Pronajímatel mu tedy nemůže s níže uvedenými výjimkami bránit v tom, aby do své 

domácnosti, kterou vede v pronajatém bytě, přijímal další osoby.  

 

Zvýšení počtu osob žijících v domácnosti však může mít dopad na náklady spojené s provozem 

bytu a poskytováním souvisejících služeb. Z tohoto důvodu je třeba chránit v této situaci 

pronajímatele, který by měl počet členů nájemcovy domácnosti znát pro účely rozúčtování 

nákladů na služby a stanovení výše záloh na poskytované služby. Nájemce je proto podle § 

2272 odst. 1 zákona povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli, že se počet osob 

žijících v bytě zvýšil. Pokud tak neučiní ve lhůtě dvou měsíců, zákon stanoví vyvratitelnou 

právní domněnku o tom, že nájemce závažně porušil svou povinnost. Poruší-li nájemce 

zmíněnou oznamovací povinnost opakovaně, lze to již kvalifikovat jako zvlášť závažné nebo 

hrubé porušení povinností. Konkrétní míru porušení bude nutné posoudit vždy v závislosti na 

okolnostech daného případu. Forma oznámení není zákonem stanovena, doporučuje se však 

dodržet písemnou formu. Na rozdíl od předchozí právní úpravy je nájemce povinen hlásit 

pronajímateli pouze zvýšení počtu osob, nikoli změny v jejich osobních údajích jako je jméno 

a příjmení, datum narození a podobně.  

 

Právo nájemce přijímat do své domácnosti kohokoli je však výrazně modifikováno v § 2272 

odst. 2 zákona. To sice stanoví, že pronajímatel není oprávněn bránit nájemci v přijímání 

nových členů do nájemcovy domácnosti, pokud se jedná o osobu blízkou nebo další případy 

zvláštního zřetele hodné (například v případě, kdy by se jednalo o vzdálenějšího příbuzného 

nacházejícího se v tíživé sociální situaci). Jedním dechem však dodává, že přijetí dalších členů 

do nájemcovy domácnosti (nejedná-li se o osoby blízké či případy zvláštního zřetele hodné) 

může pronajímatel podmínit svým souhlasem (ujednáním ve smlouvě). Pro tento souhlas 

pronajímatele je zákonem vyžadována písemná forma. Je otázkou, nakolik je právo 
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pronajímatele rozhodovat o tom, s kým bude nájemce žít, legitimní. Právo na rodinný život je 

totiž jedním ze základních lidských práv a každému člověku by mělo být zaručeno, že si může 

vybrat, s kým bude žít.81 Omezení práva na rodinný život může být učiněno zákonem, nicméně 

takové omezení musí sledovat legitimní cíl a omezení musí být proporcionální.82 Pokud si 

například nájemce nastěhuje do pronajatého bytu svého partnera, s nímž začíná vztah, nemusí 

být ve všech případech ještě možné tuto osobu kvalifikovat jako osobu blízkou. Jakým právem 

může pronajímatel v tomto ohledu ovlivňovat život nájemce?83  

 

Ve všech případech však může pronajímatel nájemci zakázat přijímání nových členů do 

domácnosti, pokud by hrozilo přeplnění bytu. Pronajímatel má totiž právo požadovat, aby 

v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu. Musí být 

umožněno, aby všechny osoby mohly byt užívat za dodržení obvyklých pohodlných a 

hygienicky vyhovujících podmínek. Zákon nestanoví, jaký počet osob je přiměřený velikosti 

bytu. Budoucí spory o tom, zda v bytě žije odpovídající počet osob, budou zajisté zajímavé. 

Předpokládám, že se bude obecně vycházet z toho, že počet obytných místností by měl zhruba 

odpovídat počtu v bytě žijících osob (například 3 osoby v bytě 2+kk - 3+kk, 4 osoby v bytě 

3+kk - 4+kk atd.). Tyto nároky se však mohou u jednotlivých osob dosti podstatně lišit a 

zákonná úprava přiměřenosti bytu pro člověka je v českém právním řádu dosti nevídaná.84 

Pokud by nájemce tento zákaz nedodržel, dopustil by se porušení jeho povinnosti. Jestliže by 

takový stav trval dlouhodobě, bylo by to možné posoudit i jako hrubé porušení nájemcových 

povinností odůvodňující výpověď z nájmu podle § 2288 odst. 1 písm. a) zákona. V souvislosti 

s uvedeným se tím spíše nabízí otázka, jaký legitimní cíl zákonodárce měl, když zakotvuje 

nutnost souhlasu pronajímatele jako podmínku pro přijetí další osoby do bytu, pokud má 

                                                           
81 Selucká M., Nájem bytu po novele občanského zákoníku provedené zákonem č. 132/2011 Sb., Právní rozhledy,  

22/2011.  

82 Viz nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2477/08.  

83 Selucká M., Nájem bytu po novele občanského zákoníku provedené zákonem č. 132/2011 Sb., Právní rozhledy,  

22/2011. 

84 Křeček S., Několik poznámek k ustanovením zvláštní části nového občanského zákoníku týkajících se nájmu 

bytu, Bulletin advokacie, 5/2014. 
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pronajímatel možnost omezit přijímání osob v případě nevyhovujících hygienických podmínek. 

 

Nájemce má oznamovací povinnost vůči pronajímateli nejen v případě zvýšení členů 

domácnosti, ale i pokud se jejich počet sníží (§ 2273 zákona). I tuto skutečnost je nájemce 

povinen pronajímateli oznámit bez zbytečného odkladu. Na rozdíl od předchozího případu však 

již zákon nestanoví, že neučinění tohoto oznámení je závažným porušením povinnosti nájemce. 

Zpravidla to však bude v zájmu samotného nájemce, neboť se to opět promítne do stanovení 

výše záloh za služby a rozúčtování nákladů za služby, které by se v tomto případě měly naopak 

snížit. Pro oznámení nájemce lze doporučit písemnou formu, i když ji zákon povinně 

nepředepisuje.  
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6. PODNÁJEM  

Podnájemní vztah je zvláštním případem nájemního vztahu, na jehož základě nájemce 

přenechává jiné osobě - podnájemci své nájemní právo k bytu (jeho části). O podnájem tedy 

nejde, pronajímá-li byt (jeho část) jinému vlastník domu (bytu), neboť v takovém případě se 

jedná o nájem bytu ve smyslu příslušných ustanovení o nájemní smlouvě. Podnájemní vztah je 

vztahem mezi nájemcem a podnájemcem; nedochází zde tedy ke vzniku právního vztahu mezi 

podnájemcem a pronajímatelem.85 Obdobně jako podle předchozí právní úpravy není podnájem 

na rozdíl od nájmu bytu vztahem chráněným.  

 

Zákon v § 2274 nájemci umožňuje, aby dal třetí osobě do podnájmu část bytu i bez souhlasu 

pronajímatele. Přitom je však třeba dodržet několik podmínek. První z nich je, že nájemce 

v bytě sám trvale bydlí, tj. uspokojuje tam své bytové potřeby. Podle důvodové zprávy se zde 

vychází z toho, že v tomto případě je nájemce pro pronajímatele jako smluvní partner dobře 

dosažitelný a pronajímatel ho může bez obtíží kontaktovat. Bez souhlasu pronajímatele lze však 

podnajmout pouze část bytu, tj. například jednu místnost, sociální zařízení a kuchyň, nikoli byt 

celý. Jedná se o změnu oproti předchozí právní úpravě, kdy byl k podnájmu souhlas 

pronajímatele nutný vždy. 

 

Na podnájem části bytu se použije přiměřeně § 2272 zákona. Nájemce je proto povinen oznámit 

pronajímateli, že se z důvodu podnájmu zvýšil počet osob žijících v bytě. Musí tak učinit 

nejpozději do dvou měsíců poté, co se podnájemce do bytu nastěhoval. Dále je podle důvodové 

zprávy třeba respektovat požadavek na to, aby v bytě bydlel pouze přiměřený počet osob, a to 

s ohledem na pohodlné a hygienicky vyhovující bydlení. 

  

Pokud by chtěl nájemce dát do podnájmu byt celý, již k tomu potřebuje předchozí písemný 

souhlas pronajímatele. Tento souhlas je nezbytný v i případě, kdy nájemce sám v bytě trvale 

                                                           
85 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 354/2004.  
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nebydlí, bez ohledu na to, zda chce podnajmout byt celý nebo jeho část (§ 2275 odst. 1 zákona). 

Souhlas s podnájmem si mohou strany sjednat již v nájemní smlouvě, a to obecně či s určitými 

omezeními. Souhlas může pronajímatel udělovat i pro jednotlivé případy, přičemž postup pro 

získání takového souhlasu je upraven v § 2275 odst. 2 zákona. Nájemce musí pronajímatele o 

udělení souhlasu s podnájmem písemně požádat s tím, že udělení takového souhlasu vyžaduje 

rovněž písemnou formu. Pokud se pronajímatel ve lhůtě jednoho měsíce od dojití této žádosti 

nevyjádří, uplatní se zákonná fikce, že souhlas je dán. Ustanovení § 2275 odst. 2 stanoví dále 

výjimku z uplatnění zákonné fikce pro případy, kdy si smluvní strany ujednaly zákaz podnájmu. 

V této souvislosti je však třeba poukázat, že zákaz podnájmu si strany mohou sjednat pouze 

v případě, kdy je k podnájmu třeba souhlasu pronajímatele. V ostatních případech, tj. pokud by 

byla podnajímána pouze část bytu a pokud by nájemce v bytě také bydlel, by se k takovému 

ujednání o zákazu podnájmu s ohledem na ochranu nájemce podle § 2235 odst. 1 zákona 

nepřihlíželo.  

 

Na podnájem bytu je mezi nájemcem a podnájemcem uzavírána podnájemní smlouva. Doba 

této smlouvy nesmí překročit dobu trvání nájemní smlouvy. Zákon nepředepisuje pro 

podnájemní smlouvu povinnou písemnou formu. Přestože se ve většině případů bude jednat o 

vztah úplatný, není vyloučeno, aby byl sjednán i bezúplatně.86 Platná právní úprava neobsahuje 

žádné ustanovení týkající se výše úplaty, kterou může nájemce od podnájemce požadovat, a to 

ani odkazem na „platbu v místě obvyklou.“87 Podnájemce se nestává členem nájemcovy 

domácnosti a ani se jím nikdy stát nemůže. Má zvláštní povinnosti a práva spojená 

s podnájmem. Na podnájemce nepřechází právo nájmu.88  

 

Pokud dá nájemce byt nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajímatele, ačkoli je podle 

zákona nutný, jedná protizákonně. Podle názorů v literatuře vyžaduje smysl a účel zákona 

                                                           
86 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 701/2000.  

87 Křeček S., Několik poznámek k ustanovením zvláštní části nového občanského zákoníku týkajících se nájmu 

bytu, Bulletin advokacie, 5/2014. 

88 Viz důvodová zpráva.  
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v tomto případě postižení takové vady sankcí neplatnosti podle § 580 zákona, neboť je zasaženo 

do práva pronajímatele jako vlastníka věci rozhodnout o tom, jestli může jeho věc užívat jiná 

osoba než ta, se kterou uzavřel nájemní smlouvu. Vzhledem k tomu, že je v tomto případě 

stanovena neplatnost na ochranu zájmu pronajímatele, jednalo by se o neplatnost relativní podle 

§ 586 odst. 1 zákona, které by se mohl pronajímatel dovolat. Tím by došlo ke zrušení 

podnájemní smlouvy od samého počátku (ex tunc).89  

 

Vedle toho § 2276 zákona kvalifikuje takové jednání jako hrubé porušení povinností nájemce. 

V takovém případě může pronajímatel reagovat výpovědí nájmu podle § 2288 odst. 1 písm. a) 

zákona. Uplynutím tříměsíční výpovědní doby tak dosáhne ukončení jak nájemní, tak i 

podnájemní smlouvy.  

 

Podnájemní vztah je vztahem akcesorickým a jeho právní osud je závislý na hlavním – 

nájemním vztahu.90 V této souvislosti chrání zákon v § 2277 podnájemce tím, že ukládá nájemci 

povinnost oznámit mu, pokud nájem končí. Zároveň je nájemce povinen informovat 

podnájemce o rozhodných skutečnostech, mezi něž patří zejména den skončení nájmu, 

popřípadě i délka výpovědní doby a počátek jejího běhu. Tyto lhůty se totiž uplatní stejně i na 

skončení podnájmu. Podnájem bytu (jeho části) zaniká vždy se zánikem nájmu bytu.91 

 

Ohledně odpovědnosti z podnájemního vztahu platí, že umožní-li nájemce užívat věc třetí 

osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám (§ 2216 

zákona). Nájemce tak nese odpovědnost za protiprávní jednání i za škodu způsobenou osobou 

podnájemce, jako by je způsobil sám. V těchto případech může nájemce uplatnit vůči 

podnájemci následný postih.   

                                                           
89  Viz Švestka J., Dvořák J., Fiala J. aj., Občanský zákoník – Komentář – Svazek V (relativní majetková práva I. 

část), Wolters Kluwer, a.s., 2014, zdroj: ASPI. 

90 Obdobně rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1172/2001.   

91 Rozhodnutí sp. zn. Rc 31/05.  
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7. ZMĚNA NÁJMU BYTU  

7.1 Změna vlastnictví bytu  

7.1.1 Přechod práv a povinností pronajímatele  

V průběhu nájemního vztahu může z různých důvodů nastat situace, kdy se změní vlastník věci 

– tj. osoba pronajímatele. To nevede k zániku nájmu, neboť podle § 2221 zákona přechází 

práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka. S ohledem na to Nejvyšší soud konstatoval, že 

nájemní právo tak vykazuje jisté věcněprávní rysy, avšak to nikoli ze své podstaty, nýbrž jen v 

rozsahu, v jakém mu je právní předpisy výjimečně přiznávají, tedy pouze, jak výše uvedeno, v 

souvislosti se změnou pozice pronajímatele.92 Není přitom rozhodné, z jakého důvodu ke 

změně vlastníka dochází, zda například děděním, prodejem věci či vypořádáním společného 

jmění manželů. Odlišná situace by ovšem nastala, pokud by se vlastníkem pronajaté věci stal 

nájemce, neboť to by vedlo k zániku nájmu splynutím.  

 

Nový vlastník věci tedy vstupuje do práv a povinností předchozího pronajímatele. Rozhodný 

je přitom stav, v jakém se práva a povinnosti stran nachází ke dni této změny. Právní účinky 

jednání, která vůči sobě učinili původní pronajímatel a nájemce, tedy zůstávají zachovány. To 

však neplatí absolutně, neboť mohou nastat situace, kdy sjednané povinnosti k tíži 

pronajímatele výrazně převyšují to, co pronajímateli ukládá zákon. V těchto případech se zákon 

snaží pronajímatele chránit, když v § 2221 odst. 2 stanoví výjimku pro smluvní převody 

vlastnického práva. Podle něj nepřechází na nového pronajímatele ty povinnosti, které byly 

ujednány k tíži pronajímatele nad rámec zákona. Příkladem může být ujednání o provádění 

běžné údržby pronajímatelem namísto nájemce, souhlas s podnájmem věci a podobně. Nový 

pronajímatel však musí i tyto povinnosti přijmout v případě, kdy o těchto ujednáních věděl. Na 

to lze podle mého názoru usuzovat mj. v případě, kdy je nájem zapsán v katastru nemovitostí, 

neboť v této situaci lze předpokládat zájem nového vlastníka na tom, aby se obeznámil 

s podmínkami uzavřeného nájmu. Jak bylo již zmíněno, tato výjimka se neuplatní jinde než u 

                                                           
92 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 2009/2011. 
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smluvních převodů, tj. například v případě změny pronajímatele děděním. Na dědice tedy 

přechází povinnosti pronajímatele sjednané nad rámec zákona vždy. Druhá výjimka z přechodu 

práva a povinností platí pro peněžité závazky. Dluží-li tak například nájemce původnímu 

pronajímateli na nájemném či náhradě škody, je povinen mu tento dluh také splatit. Obdobné 

platí v případě, pokud má například pronajímatel vracet nájemci přeplatek na zálohách na 

služby. Co se týče kauce, tu si podle mého názoru musí pronajímatelé předat s tím, že bude 

nájemci vrácena (bude-li mít na to nárok) novým pronajímatelem v souladu se zákonem až při 

skončení nájmu.93   

 

Zákon výslovně nestanoví, od jakého okamžiku je nájemce povinen platit nájemné novému 

pronajímateli. Na tuto situaci je tedy třeba analogicky použít § 1882 odst. 1 zákona upravující 

postoupení pohledávky.94 Novému pronajímateli tak bude nájemce povinen platit nájemné a 

související platby od okamžiku, kdy mu tuto změnu buď oznámí původní pronajímatel, nebo 

prokáže pronajímatel nový. Do té doby se nájemce zprostí své povinnosti plněním původnímu 

pronajímateli. Tento závěr potvrzuje i Nejvyšší soud, který zároveň konstatuje, že po oznámení 

nebo prokázání změny pronajímatele nemá nájemce právo volby, zda bude plnit původnímu 

vlastníku nebo nabyvateli.95   

 

7.1.2 Výpověď z nájmu z důvodu změny vlastníka   

Podle obecného § 2222 zákona není samotná změna vlastníka věci výpovědním důvodem 

z nájmu. Toto ustanovení je však dispozitivní a připouští opačné ujednání stran s možností 

výpovědi pro jednu, ale i obě smluvní strany. V tomto případě má pronajímatel možnost nájem 

vypovědět ve lhůtě tří měsíců poté, co se dozvěděl, resp. musel dozvědět kdo je nájemcem. 

Nájemce může nájem vypovědět ve stejné lhůtě poté, co se dozvěděl o změně pronajímatele. 

                                                           
93 Viz Švestka J., Dvořák J., Fiala J. aj., Občanský zákoník – Komentář – Svazek V (relativní majetková práva I. 

část), Wolters Kluwer, a.s., 2014, zdroj: ASPI.  

94 Viz Švestka J., Dvořák J., Fiala J. aj., Občanský zákoník – Komentář – Svazek V (relativní majetková práva I. 

část), Wolters Kluwer, a.s., 2014, zdroj: ASPI. 

95 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 906/2005.  
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Obdobně zákon přiznává novému vlastníkovi právo výpovědi v případě, kdy neměl rozumný 

důvod pochybovat o tom, že kupuje věc, která není pronajata. Vztahuje se však pouze na úplatné 

nabytí věci koupí (nebo obdobným úplatným způsobem – například směnou) a výpověď je třeba 

podat ve lhůtě tří měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět, že je věc pronajata a kdo 

je nájemcem. Ve všech uvedených případech platí pro nemovitou věc tříměsíční výpovědní 

doba.  

 

Výše uvedená ustanovení se však u nájmu bytu a domu nepoužijí. Pro tyto případy totiž zákon 

obsahuje speciální právní úpravu. Vychází se přitom z toho, že změna vlastnictví pronajatého 

bytu, v němž nájemce bydlí, nemůže být nájemci na újmu.96 Pokud nájemce v domě či bytu 

bydlí, výpověď nájmu pronajímatelem z důvodu změny vlastníka není podle výslovného § 

2224 zákona přípustná. Toto ustanovení je kogentní, pokud by si smluvní strany tedy možnost 

výpovědi přesto ujednaly, k takové dohodě by se nepřihlíželo. Výjimka platí pouze v případě, 

že by nájemce v bytě nebydlel, například jej využíval jako kancelář, dal jej do podnájmu a 

podobně. V této situaci by se na něj nevztahovala ochrana nájemce bytu a nájem by bylo možné 

za podmínek uvedených v § 2221 a násl. zákona vypovědět.  

 

7.2 Změna smluvních stran – následky smrti nájemce  

Ke změně nájmu může dojít také v důsledku změny na straně nájemce. Zemře-li nájemce, nemá 

to za následek skončení nájmu, ale může to mít různé důsledky podle toho, v jakém se nájemce 

nacházel postavení.  

 

7.2.1 Samostatný nájemce 

První variantou je situace, kdy žil nájemce sám, nebyl tedy společným nájemcem ani s ním 

v bytě nežili žádní členové jeho domácnosti. V takovém případě nájem přechází podle § 2282 

                                                           
96 Viz důvodová zpráva.  
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zákona na dědice nájemce. Jedná se o podstatnou změnu oproti předchozí právní úpravě, kdy 

v těchto případech nájem zanikal. Otázkou je, jak bude tato nová úprava praktická, neboť 

povede k prodloužení nájmu minimálně o několik měsíců po smrti nájemce. Může znamenat 

komplikaci nejen pro pronajímatele, který bude muset mnohdy čekat na skončení dědického 

řízení, tak i pro dědice, který bude povinen platit nájemné.  

 

Pokud tato situace nastane, nemůže být však žádná ze stran nucena setrvávat v nájemním 

vztahu proti své vůli. Zákon proto přiznává v § 2283 možnost oběma stranám ukončit nájemní 

vztah výpovědí, a to bez uvedení důvodu. V těchto případech skončí nájem uplynutím 

dvouměsíční výpovědní doby, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni 

doručení výpovědi.  

 

Pronajímatel může podat výpověď v subjektivní lhůtě tří měsíců, která počíná běžet od 

okamžiku, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, že práva a povinnosti z nájmu nepřešla na člena 

nájemcovy domácnosti a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost. Zmíněná 

lhůta začíná běžet až poté, co se pronajímatel dozvěděl o všech výše uvedených skutečnostech 

(tj. o poslední z nich). Do uplynutí posledního dne této lhůty musí být výpověď doručena 

nájemci. Pokud tato tříměsíční lhůta marně uplyne, pronajímatelovo právo podat výpověď 

zaniká. Výpověď pronajímatele musí mít písemnou formu a obsahovat poučení nájemce o jeho 

právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem 

(§ 2286 odst. 1 zákona).  

 

Právo ukončit nájemní vztah výpovědí má rovněž nájemcův dědic. I pro tento případ zákon 

stanoví subjektivní tříměsíční lhůtu, která počíná běžet ode dne, co se dědic dozvěděl o smrti 

nájemce, o svém dědickém právu a o tom, že práva a povinnosti z nájmu nepřešla na člena 

nájemcovy domácnosti. Zároveň je i pro podání výpovědi dědicem stanoven nejzazší časový 

limit, a to uplynutí 6 měsíců od nájemcovy smrti. I v tomto případě se jedná o lhůtu prekluzivní 

s tím, že jejím marným uplynutím možnost podat výpověď zaniká. V průběhu této lhůty je třeba 
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zásilku s písemnou výpovědí doručit pronajímateli. Právo vypovědět nájem zákon přiznává i 

správci pozůstalosti.  

 

Měl-li nájemce dluhy, které vznikly před jeho smrtí, zákon vypočítává v § 2282 osoby, které 

za tyto dluhy ručí. Vedle členů nájemcovy společné domácnosti patří mezi tyto osoby i dědic. 

Ten ručí za dluhy z titulu přechodu nájmu, nemůže se tedy ručení zprostit odmítnutím 

dědictví.97 

 

V praxi může rovněž nastat situace, kdy nájem nepřešel na členy nájemcovy domácnosti a 

zároveň dědic nájemce není po delší dobu znám. V takovém případě přiznává zákon v § 2284 

pronajímateli právo byt vyklidit. Podmínkou pro tento úkon je, že nájemcův dědic není znám 

ani do šesti měsíců od nájemcovy smrti. Vyklizením nájem zanikne a pronajímatel může byt 

dále využít. Zákon tím zakotvuje zvláštní způsob zániku nájmu bytu. Pokud by se později dědic 

objevil, nemá to již žádný vliv na zaniknuvší nájem, nedochází tedy k jeho obnovení. Vyklizené 

věci nájemce je pronajímatel oprávněn uložit na náklady nájemcova dědice ve veřejném 

skladišti nebo u jiného schovatele. Jestliže si je dědic nájemce bez zbytečného odkladu 

nepřevezme, může je pronajímatel na jeho účet vhodným způsobem prodat. Dědic je pak 

oprávněn požadovat na pronajímateli kupní cenu, kterou za prodej utržil (po odečtení nákladů 

spojených se skladováním, prodejem).  

 

7.2.2 Společní nájemci  

Jestliže zemře jeden ze společných nájemců, dochází k tzv. zúžení nájmu. To znamená, že 

nájemcem zůstává zbývající společný nájemce, popřípadě nájemci. Na danou situaci se tak 

přiměřeně použijí ustanovení o společnosti, konkrétně § 2742 a 2745 zákona.98  

                                                           
97 Viz Švestka J., Dvořák J., Fiala J. aj., Občanský zákoník – Komentář – Svazek V (relativní majetková práva I. 

část), Wolters Kluwer, a.s., 2014, zdroj: ASPI. 

98 Viz Švestka J., Dvořák J., Fiala J. aj., Občanský zákoník – Komentář – Svazek V (relativní majetková práva I. 

část), Wolters Kluwer, a.s., 2014, zdroj: ASPI. 
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Jedná-li se o společný nájem manželů domu nebo bytu, v němž měli manželé rodinnou 

domácnost, zůstává podle § 766 odst. 1 zákona nájemcem bytu pozůstalý manžel. Více 

podrobností je uvedeno výše v kapitole 5.2.2.  

 

U společného nájemního práva manželů k družstevnímu bytu přechází nájemní právo na 

pozůstalého manžela, pokud byl družstevní podíl součástí společného jmění manželů (§ 737 

odst. 2 ZOK).    

 

7.2.3 Členové nájemcovy domácnosti   

S nájemcem může žít ke dni jeho smrti v bytě jeden nebo více členů domácnosti, aniž by se 

přitom jednalo o společný nájem. Na tyto osoby může nájem bytu podle § 2279 zákona ex lege 

přejít, nemají-li vlastní byt a žili-li s nájemcem v bytě ke dni jeho smrti. Tyto osoby tedy 

vstupují namísto nájemce do nájemního vztahu, aniž by bylo nutné uzavírat novou nájemní 

smlouvu.99 Dochází tak k omezení smluvní volnosti vlastníka bytu v užívání jeho věci. Účelem 

tohoto rozsáhlého omezení vlastnického práva pronajímatele je ochrana faktických nájemníků, 

které pojila s nájemcem velmi úzká vazba, což se mj. projevilo tím, že s ním trvale žili před 

jeho smrtí, a kteří se tak spoléhali na zajištěnost své potřeby a nemohou ji "ze dne na den" 

uspokojit jinak. Toto omezení však nesmí být zneužíváno k účelům jiným, například k získání 

výhodného bydlení účelovým jednáním, jež naplní dikci, ale nikoli účel omezujícího 

ustanovení.100 V některých případech je k přechodu nájmu vyžadován souhlas pronajímatele 

(viz níže).  

 

                                                           
99 Rozhodnutí Nejvyššího soudu 26 Cdo 619/2002.  

100 Z hlediska čl. 4 odst. 4 a čl. 11 odst. 1 Listiny je nepřípustné, aby ustanovení § 706 odst. 1 občanského zákoníku 

poskytovalo ochranu zde vyjmenovaným příbuzným nájemníka, kteří tuto výjimečnou možnost využijí v rozporu 

s úzce vymezeným účelem tohoto ustanovení. Soudy jsou ústavně zavázány pečlivě prověřovat, zda osoba tvrdící 

splnění podmínek přechodu nájmu nezneužívá zákon na újmu vlastníka – viz rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. 

IV. ÚS 8/05.  
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Mít „vlastní byt“ znamená podle judikatury disponovat takovým právním titulem, který zakládá 

právo na bydlení, jež podle své povahy slouží k trvalému uspokojení potřeby bydlet. 

Spoluvlastník domu, který má právní možnost užívat byt v tomto domě, má vlastní byt.101 O 

„vlastní byt“ jde i tehdy, svědčí-li osobě uvedené takový právní titul bydlení, který je objektivně 

způsobilý trvale uspokojit její bytovou potřebu; nerozhodné je, zda tato osoba ze subjektivních 

důvodů takový právní titul nerealizuje.102 O „vlastní byt“ ve shora uvedeném smyslu se rovněž 

jedná, disponuje-li příslušná osoba právním titulem bydlení odvozeným od rodinněprávního 

vztahu ke svému manželovi - vlastníku domu. Manžel - nevlastník má totiž za trvání manželství 

právo bydlet spolu se svým manželem v bytě, nacházejícím se ve vlastnictví druhého manžela, 

a manžel - vlastník, má povinnost mu užívání tohoto bytu umožnit.103 Podmínka, že osoba nemá 

vlastní byt, musí být splněna ke dni smrti nájemce, nestačí tedy, jestliže se tak stane později.104 

 

Nejvyšší soud se opakovaně vyjádřil i k naplnění znaku žití ve společné domácnosti. Podle jeho 

závěrů se k přechodu práva nájmu bytu z hlediska naplnění znaku společné domácnosti 

vyžaduje, aby soužití osob v bytě s nájemcem mělo charakter trvalosti. Soužití se považuje za 

trvalé, jestliže tu jsou objektivně zjistitelné okolnosti svědčící o souhlasném úmyslu nájemce 

bytu a osoby s ním v jeho bytě žijící, žít v trvalém životním společenství.105 Podle judikatury 

je právně nerozhodné, zda příslušná osoba žijící s nájemcem bytu v den jeho smrti v jeho 

nájemním bytě, je na adrese tohoto bytu přihlášena k trvalému pobytu. Jedná se totiž o pouhou 

evidenční záležitost, která o úmyslu nájemce a spolužijící osoby vytvořit trvalé životní 

společenství nic nevypovídá.106 V případě sporu však může mít tato skutečnost důkazní 

charakter. Naplnění podmínky existence společného soužití ve společné domácnosti mezi 

nájemcem a příslušnou osobou není na překážku ani skutečnost, že nájemce zemřel v nemocnici 

                                                           
101 Rozhodnutí sp. zn. Rc 20/01.  

102 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 349/1999, SoJ 106/00.  

103 Rozhodnutí Nejvyššího soudu 26 Cdo 2471/99.  

104 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1961/98.  

105 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1867/2000. 

106 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 923/2009.  
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či jiném léčebném zařízení po předcházející hospitalizaci; toto soužití však muselo vzniknout 

ještě před hospitalizací.107 

 

V některých případech je nutnou podmínkou pro přechod nájmu bytu souhlas pronajímatele. 

V této souvislosti zákon rozlišuje dvě skupiny členů domácnosti. První z nich tvoří nájemcovy 

nejbližší osoby jako jeho manžel, registrovaný partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo 

vnuk. Na tyto osoby přechází nájem bytu bez ohledu na to, zda s tím pronajímatel souhlasil. 

Jestliže jsou členy domácnosti jiné než vyjmenované osoby, přechází na ně nájem bytu pouze 

za podmínky, že s tím pronajímatel souhlasí. Pronajímatel může tento souhlas udělit i jen 

některým vybraným osobám (například babičce nájemce). Jestliže žil nájemce sám nebo 

pronajímatel neudělil v případě osob z druhé skupiny potřebný souhlas, přechází nájem na 

dědice nájemce (viz kapitola 7.2.1 výše). 

 

Z důvodu ochrany pronajímatele však nájem nepřechází podle výše uvedených pravidel na 

neomezenou dobu. Podle § 2279 odst. 2 zákona platí, že takový nájem skončí nejpozději 

uplynutím dvou let od jeho přechodu. Jedná-li se však o nájem na dobu určitou, který má skončit 

dříve, zanikne uplynutím sjednané doby. Výjimky stanoví zákon pro osoby starší 70 let, kde 

dvouleté omezení neplatí a pro osoby mladší 18 let, jimž nájem skončí nejpozději dnem, kdy 

tato osoba dosáhne 20 let, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

Jestliže splňuje podmínky pro přechod nájmu více osob, přejde na všechny tyto členy 

nájemcovy domácnosti společně a nerozdílně. Tím vzniká společný nájem bytu, popř. společný 

nájem bytu manželů. Výjimku však zákon stanoví pro případ, že je členem domácnosti 

nájemcův potomek. Ten má podle § 2280 zákona přednostní právo na to, aby na něj práva a 

povinnosti z nájmu přešla. Je-li potomků více, přechází na ně nájem bytu společně a nerozdílně 

a vzniká tak společný nájem podle § 2270 zákona. Každý z potomků však může sám za sebe 

                                                           
107 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 463/2000.  
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prohlásit, že v nájmu nechce pokračovat.  

 

Jestliže dojde k přechodu nájmu na člena (členy) nájemcovy domácnosti, dostává se 

pronajímatel do smluvního vztahu s osobou, s níž nemá žádné zkušenosti, v případě nejbližších 

osob navíc nemůže situaci jakkoli ovlivnit. Chybí mu tedy záruka toho, že nový nájemce bude 

řádně plnit své povinnosti. Zákon se zde proto snaží pronajímatele v § 2281 chránit alespoň 

tím, že mu umožňuje požadovat na tomto novém nájemci složení jistoty.  Podmínkou pro 

uplatnění tohoto práva je, že předchozí nájemce jistotu nesložil nebo že nájem přešel na jinou 

osobu než na dědice, v důsledku čehož je pronajímatel povinen jistotu s dědicem vypořádat, 

čímž o ni přijde.    

 

Jak již bylo uvedeno výše, osoby, které žily s nájemcem až do jeho smrti ve společné 

domácnosti, ručí podle § 2282 zákona spolu s dědicem za dluhy nájemce. Vychází se z toho, že 

tyto osoby požívaly výhod nájmu, a proto je namístě, aby za vzniklé dluhy ručily. Dědic a 

členové nájemcovy domácnosti jsou zavázáni společně a nerozdílně.  

 

Zákon pamatuje v § 2281 odst. 2 i na situaci, kdy nájemce měl zaplacené nájemné předem a 

zemřel dříve, než si toto nájemné odbydlel. V tomto případě je člen nájemcovy domácnosti, na 

něhož nájem přešel, povinen vypořádat si tuto částku s dědicem, neboť v opačném případě by 

se na jeho úkor bezdůvodně obohatil.  

 

Ani člena nájemcovy domácnosti nelze nutit, aby setrvával v nájmu, který na něj přešel, proti 

své vůli. Zákon mu proto poskytuje v § 2279 odst. 4 lhůtu jednoho měsíce od smrti nájemce, 

během níž může pronajímateli oznámit, že v nájmu nebude pokračovat. Dnem doručení 

takovéhoto oznámení nájem zaniká. Pro oznámení zákon stanoví povinnou písemnou lhůtu. 

Stejné náležitosti platí i pro oznámení učiněné potomkem nájemce.  

 

Přechod nájmu bytu je vyloučen u služebních bytů a bytů zvláštního určení. Nájem u těchto 
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bytů smrtí nájemce končí.  

 

Jestliže byt užívá bez právního důvodu osoba, na niž nepřešlo smrtí nájemce právo nájmu bytu, 

je povinna vydat vlastníku bytu (domu, v němž se byt nachází) bezdůvodné obohacení ve výši 

odpovídající obvyklému, tj. tržnímu nájemnému.108 

                                                           
108 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3032/2006.  
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8. ZÁNIK NÁJMU BYTU   

Zákon upravuje skončení nájmu bytu (resp. nájmu domu) v § 2285-2296. Nejsou zde však 

vyjmenovány všechny způsoby ukončení nájemního vztahu s tím, že další z nich je třeba hledat 

na jiných místech zákona (obecná ustanovení zákona, obecná právní úprava nájemní smlouvy). 

Zákonu je třeba v tomto ohledu vytknout značnou nepřehlednost. Oproti předchozí právní 

úpravě obsahuje zákon v souvislosti se skončením nájmu bytu výrazné změny, které spočívají 

především ve zrušení institutu přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu a ve zrušení bytových 

náhrad. To pronajímateli umožňuje snazší a rychlejší ukončení nájmu.  

 

8.1 Způsoby skončení nájmu bytu  

8.1.1 Dohoda 

Nájem bytu může zaniknout dohodou pronajímatele a nájemce. Tato dohoda bude vycházet z 

§ 1981 zákona, který stanoví, že stranám je na vůli ujednat si zánik závazku, aniž bude zřízen 

závazek nový. Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva na byt musí být podle § 2237 zákona 

uzavřena v písemné formě, bude stejná forma vyžadována i pro dohodu o jejím ukončení (§ 

564 zákona).  

 

Smluvní strany se mohou rovněž dohodnout, že stávající závazek – nájemní smlouva zanikne 

s tím, že bude nahrazen závazkem novým. To je případ uzavření dohody o narovnání (§ 1903 

zákona). Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva na byt má ze zákona povinnou písemnou 

formu, musí být tato forma dodržena i u dohody o narovnání.   

 

8.1.2 Uplynutí doby  

Nájemní smlouvu lze ujednat i na dobu určitou. Vzhledem k tomu, že zákon neobsahuje právní 

úpravu týkající se ukončení nájemní smlouvy uplynutím její sjednané doby, bude se v těchto 

situacích postupovat podle obecného § 603 zákona. Ten stanoví, že práva a povinnosti zaniknou 

uplynutím doby, na kterou byly omezeny.  
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V souvislosti s  ukončením nájemní smlouvy uplynutím doby zákon upravuje pravidlo o 

automatickém obnovení nájmu. Zákon tak umožňuje, aby byl nájem bytu obnoven i přesto, že 

měl skončit. Právní úprava je obsažena v § 2285 zákona, který je speciální k § 2230 zákona. 

Přichází v úvahu u nájmů, které jsou sjednány na dobu určitou a mají skončit uplynutím 

sjednané doby. Pokud nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu minimálně tří měsíců poté, co 

měl nájem bytu skončit a pronajímatel jej nevyzve k opuštění bytu, dochází k prodloužení 

nájmu. Pokračujícím užíváním nebytových prostor po skončení sjednané doby nájmu je rovněž 

i jejich nevyklizení.,109 což lze podle mého názoru analogicky uplatnit i na nájem bytu. Pro 

výzvu pronajímatele zákon stanoví povinnou písemnou formu. Mám za to, že k obnovení nájmu 

nedojde ani v situaci, pokud dá strana v přiměřené době najevo, že nájem skončí nebo že již 

dříve nájem vypověděla (subsidiární použití obecného § 2230 odst. 2 zákona). Nájem se výše 

uvedeným způsobem obnovuje na dobu, na kterou byl sjednán, maximálně však na dva roky. 

Strany si však mohou sjednat i něco jiného.  

 

8.1.3 Výpověď  

a) obecně k výpovědi  

Výpověď je jednostranným právním úkonem, kterým lze za podmínek stanovených zákonem 

ukončit nájem. Obecně lze vypovědět nájem uzavřený na dobu neurčitou, u nájmu na dobu 

určitou k tomu musí existovat zvláštní důvody. Podle § 2229 zákona lze nájem sjednaný na 

dobu určitou vypovědět pouze tehdy, byly-li ve smlouvě ujednány důvody výpovědi a 

výpovědní doba. V neprospěch nájemce bytu však nelze rozšiřovat výpovědní důvody 

pronajímatele. U nájmu bytu je výpověď upravena v § 2286 a násl. zákona.  

 

Pro výpověď zákon předepisuje povinnou písemnou formu, přičemž projev vůle vtělený do 

                                                           
109 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 1790/2002.  
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výpovědi lze vykládat jen s přihlédnutím k jejímu písemnému textu. Lze mít za to, že 

nedostatek písemné formy bude mít odlišné následky podle toho, zda výpověď podává nájemce 

nebo pronajímatel. U nájemce to bude nejspíše pouze relativní neplatnost, neboť nedojde 

k rozporu s veřejným pořádkem. Naopak u pronajímatele lze tento rozpor dovodit, neboť 

písemná forma je stanovena na ochranu nájemce jakožto slabší smluvní strany. Nedostatek 

písemné formy by tedy měl v těchto případech za následek absolutní neplatnost výpovědi podle 

§ 588 zákona. Výpověď je třeba vždy řádně podepsat.   

 

Výpověď musí být adresována. Není-li ve výpovědi (jakožto jednostranném adresném právním 

úkonu) adresát seznatelným způsobem uveden v tom smyslu, že právě jemu je tento úkon určen 

(adresován), nejde o úkon adresný. Za listinu, v níž by byl domnělý adresát výpovědi z nájmu 

bytu objektivně seznatelným způsobem označen, nelze pokládat obálku, do níž byl právní úkon 

vložen a na níž byl - avšak pouze pro účely doručování prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb - označen nájemce.110  

 

Výpověď je nutné jejímu adresátovi rovněž doručït. Tuto podmínku lze považovat za splněnou, 

dostala-li se do sféry dispozice nájemce. Měl-li nájemce bytu objektivní možnost si na základě 

oznámení pošty vyzvednout uloženou zásilku obsahující výpověď z nájmu bytu a seznámit se 

s jejím obsahem dříve, než se vyzvednutá zásilka vrátila zpět, nastaly hmotněprávní účinky 

výpovědi v okamžiku, kdy nájemce i přes oznámení o uložení této objektivní možnosti seznámit 

se s obsahem zásilky nevyužil.111 To samé lze vztáhnout i na doručování výpovědi 

pronajímateli.112 Jsou-li společnými nájemci manželé, výpověď musí být dána oběma 

manželům a oběma musí být také doručena. Existenci výpovědního důvodu obsaženého ve 

výpovědi je třeba posuzovat k okamžiku doručení výpovědi druhému z manželů.113 Podle 

                                                           
110 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3809/2009.  

111 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 864/2004.  

112  Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 864/2004.  

113 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 37/1997.  
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pozdějšího rozhodnutí Nejvyššího soudu však lze mít výpověď za řádně doručenou i v případě, 

převezme-li listinu obsahující výpověď pouze jeden z nich a druhého s jejím obsahem 

seznámí.114 

 

Pokud dává výpověď nájemce, není třeba dodržet zvláštní obsahové náležitosti. Musí však být 

dostatečně určitá, a pokud se opírá o určitý výpovědní důvod, ten je třeba specifikovat. 

Obligatorní náležitostí výpovědi z nájmu bytu však není právní kvalifikace výpovědních 

důvodů a soud není (žalobcem) použitou právní kvalifikací vázán.115 

 

Na výpověď pronajímatele zákon klade vyšší požadavky. Musí v ní být skutkově vymezen 

výpovědní důvod, tj. uvedeny skutečnosti, které v poměrech dané věci individualizují 

podmínky v zákoně uvedeného a ve výpovědi použitého výpovědního důvodu, tj. skutečnosti, 

které ho v daném případě zakládají tak, aby tento skutek byl nezaměnitelný s jiným skutkem.116 

Ve výpovědi je tedy třeba například uvést, jakou povinnost nájemce porušil (výjimkou je 

výpověď podle § 2283 odst. 1 zákona). Dále musí výpověď obsahovat poučení nájemce o jeho 

právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkum její oprávněnosti příslušným soudem 

(§ 2286 odst. 2 zákona). Pokud by toto poučení chybělo, je výpověď stižena absolutní 

neplatností (§ 588 zákona). Toto výslovné stanovení neplatnosti výpovědi jako následku 

nedostatku poučení nájemce lze v platné právní úpravě jistě uvítat. Oprávnění dát nájemci 

výpověď z nájmu bytu svědčí toliko pronajímateli, který je (spolu)vlastníkem bytu, respektive 

domu, v němž se pronajatý byt nachází. Výpověď daná osobou, která ke dni dání (doručení) 

výpovědi vlastníkem není, je neplatná.117 Obdobně výpověď z nájmu bytu daná osobě, která 

není nájemcem bytu, nemá žádné právní účinky.118 Na osobu, na niž přešel nájem bytu, se však 

                                                           
114 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1469/2004.  

115 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2014/2005.  

116 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4548/2008.  

117 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3589/2007.  

118 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 3842/2007.  
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účinky výpovědi z nájmu bytu, kterou pronajímatel uplatnil vůči předchozímu nájemci za trvání 

jeho nájemního vztahu k bytu, vztahují.119  

 

Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co byla 

výpověď svému adresátovi doručena, tzn. kdy se dostala do jeho dispoziční sféry. Délku 

výpovědní doby zákon stanoví různě v závislosti na výpovědním důvodu. Zpravidla to jsou dva 

nebo tři měsíce. V některých případech lze nájem vypovědět i bez výpovědní doby. Právo 

vypovědět nájem bytu se nepromlčuje.120 

(i) Výpovědní důvody nájemce  

Zákon stanoví odlišné výpovědní důvody pro pronajímatele a nájemce. Na rozdíl od předchozí 

právní úpravy již nemá nájemce možnost kdykoli vypovědět i bez důvodu smlouvu uzavřenou 

na dobu neurčitou i určitou. U nájmu na dobu určitou zákon přiznává v § 2287 nájemci možnost 

výpovědi nájmu v případě naplnění tzv. clausula rebus sic stantibus. Jedná se o situaci, kdy se 

změní okolnosti, z nichž strany při sjednávání nájemní smlouvy vycházely, do té míry, že po 

nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Takovou změnou okolností může 

být podle důvodové zprávy například získání práce v jiném místě, kam nebude možné bez obtíží 

z dosavadního bydliště dojíždět. Zákonu lze vytknout, že pro tento případ opomněl stanovit 

délku výpovědní doby. Tato mezera v zákoně byla následně vyplněna pomocí stanoviska č. 21 

Expertní skupiny Komise pro aplikaci civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti. Podle 

jejího závěru činí v těchto případech výpovědní doba tři měsíce. Aplikace této z pohledu 

pronajímatele nejvýhodnější výpovědní doby je co do obsahu a účelu nejbližší povaze výpovědi 

podle § 2287 zákona (analogické použití § 2222, § 2231 s § 2288 zákona). To samozřejmě 

nebrání smluvním stranám v tom, aby si sjednaly výpovědní dobu kratší nebo možnost 

výpovědi nájemce i bez uvedení výpovědního důvodu. Citované stanovisko č. 21 v souvislosti 

s výpovědí podle § 2287 zákona rovněž upozorňuje na povinnost nájemce skutkově vymezit a 

                                                           
119 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 113/2004.  

120 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 78/2010.  
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konkretizovat výpovědní důvod s tím, že nestačí pouhé konstatování, že se změnily okolnosti.  

 

Poruší-li pronajímatel zvlášť závažným způsobem své povinnosti, může nájemce nájem 

vypovědět bez výpovědní doby. Jedná se o případy uvedené v § 2266 a 2268 zákona, resp. 

podle obecných § 2227 a 2232 zákona. Z těchto důvodů lze vypovědět nájem sjednaný na dobu 

neurčitou i určitou. Nájemce má právo vypovědět nájem bez výpovědní doby v souvislosti 

s poškozeními nebo vadami bytu. Pokud pronajímatel neodstraní poškození nebo vadu bytu, 

má nájemce podle § 2266 zákona právo nájemní smlouvu vypovědět za podmínky, že k tomuto 

odstranění nedojde ani v dodatečné lhůtě a poškození nebo vada nebyly způsobeny okolnostmi, 

za které by nájemce odpovídal. Prodlení pronajímatele při odstranění poškození nebo vady nebo 

samo poškození či vada musí zároveň představovat hrubé porušení povinností pronajímatele. 

Obdobný způsobem má nájemce podle § 2268 zákona právo nájem okamžitě vypovědět 

v případě, kdy užívání bytu brání právo třetí osoby. Podle obecného § 2227 zákona může 

nájemce podat výpověď bez výpovědní doby, i pokud se pronajatý byt stane nepoužitelný pro 

účely bydlení z důvodů, které nespočívají na straně nájemce. Okamžitě může nájemce 

vypovědět nájem také tehdy, porušuje-li pronajímatel zvlášť závažným způsobem své 

povinnosti z nájmu a působí tím nájemci značnou újmu (§ 2232 zákona).  

 

Zákon přiznává možnost výpovědi nájmu i dědici nájemce, a to podle § 2283 zákona. V tomto 

případě je výpovědní lhůta dvouměsíční.  

 

Výpovědní důvody pro nájemce u nájmu na dobu určitou lze také sjednat v nájemní smlouvě. 

Zároveň je nutné, aby si smluvní strany dojednaly i délku výpovědní doby (§ 2229 zákona). 

Není vyloučeno ani ujednání o tom, že nájemce může nájem vypovědět z jakéhokoli důvodu či 

bez udání důvodu.  

 

Pokud se jedná o nájem na dobu neurčitou, jeho ukončení je mnohem snazší. Nájemce jej může 

vypovědět z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu, a to vždy s dodržením tříměsíční 
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výpovědní doby (§ 2231 zákona).  

(ii) Výpovědní důvody pronajímatele  

Zákonná právní úprava výpovědi nájmu bytu ze strany pronajímatele doznala oproti té 

předchozí značných změn. Mezi ty nejvýznamnější patří zrušení institutu přivolení soudu 

k výpovědi, zrušení povinných bytových náhrad i některé změny v důvodech výpovědi. Podání 

výpovědi ze strany pronajímatele je dnes díky těmto změnám o poznání jednodušší.   

 

Zákon stanoví výpovědní důvody pronajímatele v § 2288. V odstavci 1 jsou vyjmenovány 

výpovědní důvody pro nájem na dobu určitou i neurčitou, zatímco důvody uvedené v odstavci 

2 lze použít pouze pro nájem sjednaný na dobu neurčitou. Výpovědní důvody nelze smluvně 

rozšiřovat, neboť takové ujednání by bylo v neprospěch nájemce. Pro všechny důvody platí 

tříměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce 

následujícího poté, co výpověď došla nájemci. Výpovědní důvod je třeba ve výpovědi vždy 

řádně specifikovat. Spočívá-li výpovědní důvod v porušení povinnosti nájemce, nemusí tento 

podle judikatury trvat v době doručení výpovědi nájemci. Pokud by nájemce mezitím dodatečně 

splnil svou povinnost, může to však mít podle judikatury vliv na posouzení souladu výpovědi 

s dobrými mravy.121 Jestliže je výpovědním důvodem existence určitého stavu (například 

pronajímatel potřebuje byt pro svého příbuzného), musí tento výpovědní důvod naopak v době 

výpovědi trvat.  

důvody podle § 2288 odst. 1 zákona  

Souhrnně lze říci, že důvody uvedené v § 2288 odst. 1 zákona spočívají v porušení povinnosti 

nájemce nebo ve veřejném zájmu. Jejich výčet je oproti předchozí právní úpravě 

demonstrativní, to však neznamená, že by bylo možné jej rozšiřovat mimo rámec závažných 

případů. Tyto výpovědní důvody lze uplatnit v případě nájmu na dobu určitou i neurčitou.  

                                                           
121  Viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4145/2009, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 

Cdo 2091/2006, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 532/2000, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 

Cdo 28/2009. 
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Prvním z nich je hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu nájemcem (§ 2288 odst. 1 

písm. a) zákona). Aby porušení povinnosti nájemcem mohlo být kvalifikováno jako „hrubé 

porušení“, musí nabýt určité intenzity. Zákon používá na některých místech rovněž pojmu 

„závažné porušení“ povinnosti, přičemž není zřejmé, jaký má vztah k „hrubému porušení“. 

Obdobně není ze zákona zřejmé, jaké následky má „pouhé“ „porušení“. Lze mít však za to, že 

se jedná o méně intenzivní porušení povinnosti než hrubé. Až pokud by došlo k opakovanému 

závažnému porušení povinnosti, bylo by jej podle mého názoru možné kvalifikovat jako hrubé 

porušení povinnosti. Zákon výslovně stanoví, že nájemce se dopustí hrubého porušení 

povinností, pokud dá byt nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajímatele (§ 2276 

zákona). Obecná kritéria, co se myslí hrubým porušením povinnosti, však neobsahuje.  

 

Dalším výpovědním důvodem je pravomocné odsouzení nájemce pro úmyslný trestný čin, 

který spáchal na pronajímateli, členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde 

se nachází byt nájemce (§ 2288 odst. 1 písm. b) zákona). Dále sem spadá i úmyslný trestný čin 

nájemce proti cizímu majetku, který se nachází v domě.  

 

Třetí výpovědní důvod je založen na ochraně veřejného zájmu. Jedná se o případ, kdy je byt 

nutné z důvodu veřejného zájmu vyklidit a naložit s ním tak, že jej nebude možné užívat (§ 

2288 odst. 1 písm. c) zákona). Podkladem pro tento výpovědní důvod bude zpravidla rozhodnutí 

stavebního úřadu, kterým se nařizuje například odstranění stavby či její transformace na objekt, 

který není určen k bydlení.  

 

Výpovědní důvod uvedený v § 2288 odst. 1 písm. d) zákona je charakterizován jako jiný 

obdobně závažný důvod. Intenzita jeho závažnosti tedy musí odpovídat případům uvedeným 

v předchozích písmenech a) až c) citovaného ustanovení. Tento výpovědní důvod je 

každopádně třeba z důvodu ochrany nájemce jako slabší smluvní strany vykládat restriktivně a 

s jeho posouzením budeme muset počkat na příslušnou judikaturu soudu.   
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důvody podle § 2288 odst. 2 zákona  

Z důvodů uvedených v § 2288 odst. 2 zákona může pronajímatel vypovědět pouze nájem na 

dobu neurčitou. Výčet těchto důvodů je na rozdíl od § 2288 odst. 1 zákona taxativní.  

 

Prvním z těchto důvodů je, že byt má pronajímatel užívat buď sám nebo jeho manžel, který 

hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství 

bylo již rozvedeno. Výpověď lze v tomto případě podat i tehdy, pokud má byt užívat namísto 

manžela pronajímatele jeho registrovaný partner (§ 2288 odst. 2 písm. a) zákona).  

 

Druhým výpovědním důvodem je, pokud pronajímatel byt potřebuje buď pro svého vlastního 

příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela. Příbuzný manžela musí být buď v přímé linii 

(například syn, vnuk, rodič, prarodič) nebo ve vedlejší linii v druhém stupni, tj. sourozenec (§ 

2288 odst. 2 písm. b) zákona). Co platí pro příbuzné manžela je použitelné i na příbuzné 

registrovaného partnera. U tohoto výpovědního důvodu musí být naplněna podmínka „potřeby“ 

bytu. To znamená, že tyto osoby nemají vlastní byt (ať již ve vlastnictví či v pronájmu) a 

potřebují tak naplnit svou bytovou potřebu. Podle judikatury musí pronajímatel ve své výpovědi 

vždy uvést, ve prospěch které z osob v tomto ustanovení uvedených byt potřebuje.122 Je-li touto 

osobou dítě pronajímatele, musí být podle judikatury osoba dítěte ve výpovědi konkretizována. 

V opačném případě je totiž vyloučena možnost adekvátní obrany nájemce, a to zejména pokud 

má pronajímatel více dětí a každé z nich má jinou bytovou potřebu, neboť žije v jiných bytových 

poměrech.123 

 

V § 2289 se zákon snaží chránit nájemce před zneužitím výpovědního důvodu podle § 2288 

odst. 2 zákona ze strany pronajímatele. Ukládá totiž pronajímateli, aby byt do jednoho měsíce 

od jeho vyklizení nájemcem využil k tomu účelu, který uvedl jako výpovědní důvod. Jestliže 

                                                           
122 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Cdon 1477/1996.  

123 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1153/2006.  
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pronajímatel ve výše uvedené lhůtě pro daný důvod byt nevyužije, je povinen nájemci buď byt 

znovu pronajmout nebo mu nahradit vzniklou škodu. Ta může spočívat například v nákladech 

na stěhování či na nutné úpravy provedené v novém bytě. Výše uvedená jednoměsíční lhůta se 

však podle zákona staví po dobu, která je potřebná k úpravě bytu, pokud s ní bylo započato 

nejpozději do dvou týdnů od vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno. V této souvislosti je 

však třeba si položit otázku, jakou bude mít nájemce reálnou možnost si zjistit, jak bylo s bytem 

naloženo, tj. zda v něm probíhají úpravy bytu či dokonce zda je v nich řádně pokračováno. Ta 

bude v praxi nejspíše mizivá. Velmi diskutabilní je rovněž zájem nájemce na tom, aby se do již 

vyklizeného bytu opětovně nastěhoval, neboť v té době bude již s největší pravděpodobností 

nastěhován do jiného bytu.124  

 

Dává-li pronajímatel nájemci výpověď z některého z výše uvedených důvodů, je povinen podle 

výslovného § 2288 odst. 3 zákona specifikovat tento důvod ve výpovědi. Otázkou však zůstává, 

jaké to bude mít následky, pokud pronajímatel důvod ve výpovědi neuvede. Na rozdíl od jiných 

ustanovení (§ 2286, § 2291 zákona) zákon pro tento případ mlčí, dovodit zde neplatnost 

výpovědi tedy zřejmě nebude možné.125 

okamžitá výpověď pronajímatele  

V některých případech je pronajímatel oprávněn ukončit nájemní vztah výpovědí bez nutnosti 

dodržet výpovědní dobu. Tuto možnost upravuje pro nájem bytu § 2291 zákona, který je 

speciální k § 2228 zákona. Nájem tak končí okamžikem doručení výpovědi. Jedná se o případy, 

kdy nájemce poruší své povinnosti zvlášť závažným způsobem, ukončení nájmu zde tedy má 

výrazně sankční povahu. Výpověď musí vždy specifikovat, v čem pronajímatel spatřuje zvlášť 

závažné porušení nájemcovy povinnosti, jinak se k ní nepřihlíží.  

 

                                                           
124 Obdobně viz Křeček S., Několik poznámek k ustanovením zvláštní části nového občanského zákoníku 

týkajících se nájmu bytu, Bulletin advokacie, 5/2014.    

125  Křeček S., Několik poznámek k ustanovením zvláštní části nového občanského zákoníku týkajících se nájmu 

bytu, Bulletin advokacie, 5/2014. 
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Okamžitou výpověď lze podat u nájmu uzavřeného na dobu určitou i neurčitou. Pronajímatel 

je poté oprávněn požadovat po nájemci, aby mu byt bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do jednoho měsíce od skončení nájmu, odevzdal.  

 

Zvlášť závažné porušení povinností nájemce je vyšší intenzity než hrubé porušení povinností 

podle § 2288 odst. 1 zákona. Zákon vyjmenovává případy takového porušení v § 2291 odst. 2, 

přičemž tento výčet je demonstrativní. Jedná se například o prodlení nájemce s placením 

nájemného a nákladů za služby po dobu alespoň tří měsíců, a to zcela nebo zčásti. Neplacením 

nájemného (úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu) je vedle situace, kdy z titulu 

nájemného není placena žádná částka, rovněž případ, kdy nájemce neplatí nájemné v plné výši, 

tj. je placeno v nižší částce než dohodnuté, resp. jednostranně zvýšené nájemné. Vzhledem 

k tomu, že zákon hovoří o prodlení s placením nájemného „a“ nákladů za služby, je otázkou, 

zda tento výpovědní důvod bude možné uplatnit v situaci, kdy nájemce bude v prodlení pouze 

s nájemným „nebo“ náklady za služby. V této souvislosti stojí za povšimnutí i fakt, že zákon 

nehovoří o „zálohách“ na služby, ale „nákladech“ za služby. Doba tří měsíců může být naplněna 

i součtem měsíců, které nejdou za sebou.126 Judikatura dovodila, že vzhledem k určitosti 

výpovědi pronajímatele dané z důvodu spočívajícího v neplacení nájemného a úhrad za služby 

je třeba, aby pronajímatel dostatečně určitě skutkově vymezil uplatněný výpovědní důvod tak, 

aby bylo patrno, z čeho přesně dovozuje jeho naplnění; nestačí tedy, aby například pouze uvedl, 

že „nájemce nezaplatil nájemné a úhrady za služby ve výši odpovídající trojnásobku těchto 

měsíčních plateb", nebo že „dluží na uvedených platbách konkrétní částku", uvedenou ve 

výpovědi, ale je třeba, aby specifikoval, z čeho se tato částka sestává (nejlépe tak, že uvede, za 

které konkrétní měsíce a kolik nájemce nezaplatil).127 V dalším rozhodnutí Nejvyšší soud 

                                                           
126 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1361/2006.  

127 Uvedený požadavek určitosti výpovědi pronajímatele je odůvodněn mj. tím, že nájemce musí v případné žalobě 

na neplatnost výpovědi podle § 711 odst. 5 obč. zák. (na jejíž podání má zákonnou lhůtu 60-ti dnů) uvést, v čem 

spatřuje neplatnost této výpovědi - neexistenci uplatněného výpovědního důvodu, tj. vylíčit rozhodující 

skutečnosti, jimiž se ve smyslu ustanovení § 79 odst. 1 věty druhé o. s. ř. rozumí údaje, které jsou zcela nutné k 

tomu, aby bylo jasné, o čem a na jakém podkladě má soud rozhodnout, a to v takovém rozsahu, aby umožňoval 

jednoznačnou individualizaci skutku, tj. nemožnost jeho záměny s jiným skutkem. K tomu, aby nájemce dostál 

shora uvedeným požadavkům na vylíčení rozhodných skutečností, nepostačí v žádném případě uvést, že částku 

uvedenou ve výpovědi nedluží - rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1109/2009; pozn. v judikátu je 
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judikoval, že výpověď pronajímatele z nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného a úhrad za 

služby je dostatečně určitá pouze v případě, že přesně specifikuje, kdy a kolik nájemce na 

nájemném či službách neuhradil.128 Protiprávní stav spočívající v nezaplacení nájemného a 

úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního 

nájemného a zmíněných úhrad nemusí trvat v okamžiku doručení (dojití) výpovědi z nájmu 

bytu nájemci. K naplnění citovaného výpovědního důvodu tudíž postačuje, že popsaný 

protiprávní stav existoval v době před doručením (dojitím) výpovědi nájemci bytu.129 

V souvislosti s tímto výpovědním důvodem bych rád poukázal na vztah § 2291 a § 2296 zákona 

upravujícího kauci. Podle současného znění zákona může pronajímatel požadovat po nájemci 

za účelem zajištění plnění jeho povinností z nájemního vztahu až šestiměsíční kauci. Pokud 

nájemce takovou kauci poskytne, je otázkou, zda nezaplacení tříměsíčního nájemného lze 

kvalifikovat jako zvlášť závažné porušení povinností nájemce, když má pronajímatel možnost 

odečíst si dlužnou částku od poskytnuté kauce. Navíc, pokud by pronajímatel v souladu s § 

2291 odst. 3 zákona vyzval nájemce, aby odstranil závadné chování a ten jej odkázal na 

příslušnou kauci, bezpochyby by k odstranění protiprávního stavu došlo.130 

 

Dalším případem zvlášť závažného porušení povinností je, pokud nájemce poškozuje byt nebo 

dům závažným nebo nenapravitelným způsobem. O zvlášť závažné porušení povinností 

nájemce se jedná i tehdy, pokud nájemce způsobuje jinak závažné škody nebo obtíže 

pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem 

nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.  

 

Zamýšlí-li pronajímatel dát nájemci okamžitou výpověď, musí jej podle § 2291 odst. 3 zákona 

před doručením výpovědi vyzvat, aby odstranil své závadné chování, resp. protiprávní stav a 

                                                           
uveden odkaz na předchozí právní úpravu – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v tehdejším znění.  

128 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1109/2009.  

129 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4145/2009.  

130 Křeček S., Několik poznámek k ustanovením zvláštní části nového občanského zákoníku týkajících se nájmu 

bytu, Bulletin advokacie, 5/2014.  
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k tomu mu poskytnout přiměřenou lhůtu, v níž má nájemce objektivně možnost své povinnosti 

splnit. Pokud by pronajímatel tuto výzvu neučinil, k výpovědi by se jako k nicotné nepřihlíželo. 

Výslovné stanovení následků neučinění výzvy zákonem hodnotím jako velmi přínosné.    

porušení povinností podle předchozí právní úpravy  

Předchozí právní úprava rozlišovala výpověď z nájmu pronajímatele bez přivolení soudu a 

s přivolením soudu. Výpověď bez přivolení soudu bylo možné podat mj. pro hrubé porušování 

dobrých mravů nájemcem v domě nebo jestliže nájemce hrubě porušoval své povinnosti 

vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná 

s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil kauci (§ 711 odst. 2 předchozí právní úpravy, tj. 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník).   

 

Z předchozí judikatury lze dovodit mnohé příklady hrubého porušení povinností. Jednalo se 

například o situace, kdy nájemce odmítl pronajímateli opakovaně přístup do bytu za účelem 

prohlídky či provedení nutných oprav v bytě. Jestliže nájemce hrubě porušil své povinnosti tím, 

že opakovaně bez vážného důvodu odmítl pronajímateli přístup do pronajatého bytu za účelem 

kontroly způsobu jeho užívání, byl rovněž dán důvod k výpovědi z nájmu bytu.131 Dále sem 

patřilo hrubé chování nájemce v domě, které obtěžovalo uživatele ostatních bytů v domě. 

Porušení povinností z nájmu hrubým způsobem se mohl nájemce podle judikatury rovněž 

dopustit tím, že prováděl stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě bez souhlasu 

pronajímatele.132 

 

Podle předchozí právní úpravy judikatura rovněž dovodila, co se rozumí hrubým porušením 

dobrých mravů v domě. Šlo o takové jednání nájemce, které se vztahovalo k soužití v domě, v 

němž se nacházel pronajatý byt, například o obtěžování ostatních nájemců nad míru přiměřenou 

                                                           
131 Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 26 Co 513/1999.  

132 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 291/2004, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2059/98. 
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poměrům různými imisemi, například nadměrným hlukem nebo neadekvátním chovem zvířat. 

Na hrubé porušení dobrých mravů bylo možné usuzovat například z vážnosti následků 

způsobených jednáním nájemce a z délky jeho trvání či opětování.133 Podle jiného rozhodnutí 

bylo možno za hrubé porušení dobrých mravů považovat závadné chování nájemce vztahující 

se k soužití v domě, v němž se nacházel pronajatý byt; například obtěžování ostatních nájemců 

nad míru přiměřenou poměrům různými imisemi, například nadměrným hlukem, pachem, 

hmyzem, nečistotami, neadekvátním chovem zvířat, nebo slovní či dokonce fyzické útoky vůči 

ostatním nájemcům nebo vůči pronajímateli. Na "hrubé" porušení dobrých mravů pak bylo 

možné usoudit například z vážnosti následku způsobeného jednáním nájemce a z délky jeho 

trvání či opětování.134  

 

Výše uvedenou klasifikaci závažnosti porušení povinnosti nájemce (hrubé porušení povinností, 

hrubé porušení dobrých mravů) však nelze použít ve stejném významu pro výpověď podle 

aktuálního zákona. Hrubé porušení povinností podle předchozí právní úpravy neodpovídá 

tomu, co se myslí hrubým porušením povinnosti podle zákona, neboť to je nyní chápáno jinak. 

Podle mého názoru se bude blížit spíše zvlášť závažnému porušení povinnosti ve smyslu 

zákona. Klasifikace jednotlivých intenzit porušení povinnosti a stanovení jejich důsledků podle 

zákona (zejména možnosti výpovědi s různou délkou výpovědní doby) bude jedním 

z významných úkolů judikatury. V této souvislosti bude třeba rozlišit případy porušení 

povinnosti „zvlášť závažným způsobem“, „hrubé porušení“ povinnosti, „závažné“ porušení 

povinnosti a pouhé „porušení“ povinnosti. Obdobně si budeme muset počkat na to, jak soudy 

vymezí „jiný obdobně závažný důvod“ pro vypovězení nájmu uvedený v § 2288 odst. 1 písm. 

d) zákona.  

 

I podle současného zákona lze každopádně dovodit, že důvod výpovědi z nájmu bytu nezakládá 

jakékoliv porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu, nýbrž pouze to, které dosáhne určité 

                                                           
133 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 1865/2004.  

134 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4004/2008.  
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intenzity. Od intenzity porušení povinnosti nájemcem se pak bude odvíjet konkrétní výpovědní 

důvod (podle § 2288 odst. 1 nebo § 2291 zákona). Závěr, že jiné než v zákoně označené 

porušení povinností nabylo požadované intenzity, může soud učinit jen na základě konkrétních 

skutkových zjištění a takový závěr musí být odůvodněn jak hledisky objektivními tak také 

subjektivními. K hlediskům pro posouzení intenzity porušení nájemcových povinností bude 

nepochybně nadále patřit okolnost, zda nájemce svým jednáním způsobil pronajímateli škodu 

(případně v jaké výši), zda způsobil újmu na právech či oprávněných zájmech jiných subjektů 

(například ostatních nájemců bytů v domě), jaká byla motivace jeho jednání, dále také okolnost, 

zda dosud řádně plnil své povinnosti nájemce bytu, eventuálně jaká doba uplynula od porušení 

nájemcových povinností do dne dání výpovědi z nájmu bytu. Bez významu nebude v 

naznačených souvislostech ani okolnost, zda svým jednáním nájemce porušil eventuálně i jiné 

právní předpisy (například předpisy týkající se požární ochrany, stavební zákon a předpisy 

související).135 

b) žaloba na neplatnost výpovědi  

Obdrží-li nájemce výpověď z nájmu bytu, je oprávněn se proti ní bránit. K tomu slouží možnost 

podat žalobu na neplatnost výpovědi podle § 2290 zákona. Ta je specifickým případem určovací 

žaloby. Žalobce (nájemce) nemusí v tomto případě prokazovat naléhavý právní zájem na 

požadovaném určení, jako je tomu u určovací žaloby podle § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“).136 

 

O právu vznést proti výpovědi námitky a podat žalobu na přezkum oprávněnosti musí být 

nájemce ve výpovědi pronajímatelem poučen. Z textu zákona však není jasné, komu se uvedené 

námitky mají podat, v jaké lhůtě a zda jsou podmínkou pro přípustnost žaloby o neplatnosti 

výpovědi ze strany soudu.137 Nájemce je povinen v případné žalobě na neplatnost výpovědi 

                                                           
135 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 2751/2004.  

136 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 845/2008.  

137 Velký přehled: Sporná místa nového občanského zákoníku, epravo.cz digital, č. 03/2014.  

aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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uvést, v čem spatřuje neplatnost této výpovědi - neexistenci uplatněného výpovědního důvodu, 

tj. vylíčit rozhodující skutečnosti, jimiž se ve smyslu ustanovení § 79 odst. 1 věty druhé o. s. ř. 

rozumí údaje, které jsou zcela nutné k tomu, aby bylo jasné, o čem a na jakém podkladě má 

soud rozhodnout, a to v takovém rozsahu, aby umožňoval jednoznačnou individualizaci skutku, 

tj. nemožnost jeho záměny s jiným skutkem. V této souvislosti pak nelze opomenout skutečnost, 

že tzv. negativní tvrzení se v občanském soudním řízení zásadně neprokazují. K tíži 

pronajímatele je pak břemeno tvrzení a důkazní o tom, že jsou dány okolnosti (uvedené ve 

výpovědi), které zakládají výpovědní důvody.138  

 

Nájemce se může obrátit na soud ve lhůtě dvou měsíců poté, co mu výpověď byla doručena. 

Zmešká-li tuto lhůtu, tak mu právo podat žalobu zaniká, neboť se jedná o lhůtu prekluzivní. 

Místně příslušným je soud v obvodu, kde se příslušný byt nachází (§ 88 písm. b) o.s.ř.). 

V předmětném řízení se bude soud zabývat tím, zda je podaná výpověď oprávněná, tj. zda byl 

řádně naplněn příslušný výpovědní důvod. Pokud soud žalobě vyhoví, prohlásí výpověď za 

neplatnou, v opačném případě žalobu zamítne. Není rovněž vyloučeno, aby soud rozhodl o 

neplatnosti výpovědi pro rozpor s dobrými mravy. Důvodem může například být skutečnost, že 

by výpověď pronajímatele z nájmu bytu - vzhledem k poměrům účastníků a k okolnostem 

daného konkrétního (jedinečného) případu - vedla k nepřiměřeným důsledkům v tom smyslu, 

že by nájemce zatížila likvidačním způsobem, zatímco pro pronajímatele by neznamenala 

podstatný přínos.139 Při úvaze, zda je výpověď z nájmu bytu v rozporu s dobrými mravy, 

přihlíží soud též k době, která uplynula od porušení povinností zakládajících výpovědní důvod 

do dne výpovědi.140 

 

                                                           
138 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4220/2009.  

139 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4093/2008.  

140 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2059/1998.  
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8.1.4 Odstoupení  

Zákon odstoupení od smlouvy o nájmu bytu výslovně neupravuje. Podle obecných ustanovení 

zákona mohou strany od smlouvy odstoupit v případě, že si to ujednají nebo stanoví-li tuto 

možnost zákon. Právo odstoupení od smlouvy je zpravidla vázáno na nějaké porušení 

povinnosti druhou smluvní stranou. V souvislosti s nájemní smlouvou na byt však zákon 

nehovoří o odstoupení, ale o výpovědi nájmu bez výpovědní doby (více viz kapitola 8.1.3). Je 

tedy otázkou, zda lze od smlouvy o nájmu bytu odstoupit podle obecného § 2002 zákona, tj. 

pro porušení povinnosti druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Domnívám se, že pro 

vyloučení aplikace tohoto obecného ustanovení není důvod.  

 

Dále není podle mého názoru vyloučeno, aby si smluvní strany možnost odstoupení od nájemní 

smlouvy na byt sjednaly. Musí však přitom dbát na to, aby takovým ujednáním nebyla zkrácena 

práva nájemce, neboť jinak by se k takovému ujednání s ohledem na § 2235 zákona 

nepřihlíželo. Podle judikatury je při odstoupení od smlouvy vždy třeba uvést důvod odstoupení. 

Údaj o důvodu odstoupení je totiž imanentní součástí každého jednostranného odstoupení od 

právního úkonu; bez uvedení tohoto údaje nelze pokládat jednostranné odstoupení od právního 

úkonu za perfektní a nemůže mít za následek sledované právní účinky.141 

 

8.1.5 Splynutí  

Dalším způsobem zániku nájmu bytu je splynutí osoby pronajímatele a nájemce. Typicky se 

jedná o situaci, kdy se nájemce stane vlastníkem pronajaté věci. Zákon splynutí upravuje v § 

1993 odst. 1, který stanoví, že splyne-li jakýmkoli způsobem právo s povinností v jedné osobě, 

zaniknou právo i povinnost, nestanoví-li zákon jinak. 

 

                                                           
141 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 1233/2011.  
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8.1.6 Vyklizení bytu  

V souvislosti s nájmem bytu upravuje zákon zvláštní způsob zániku nájmu, a to vyklizením. To 

se uplatní v případě smrti nájemce, kdy nájem nepřešel na člena nájemcovy domácnosti a 

zároveň není znám nájemcův dědic. V takové situaci je pronajímatel oprávněn po uplynutí lhůty 

šesti měsíců byt vyklidit, což má za následek zánik nájmu. Více viz kapitola 7.2.1. 

 

8.1.7 Zánik věci  

Dalším způsobem skončení nájmu je zánik pronajaté věci upravený v § 2226 zákona. Zánik 

nájmu v důsledku zničení předmětu nájmu je zvláštním případem dodatečné nemožnosti 

plnění. Zničením předmětu nájmu se myslí jeho faktický zánik, kdy již nelze čerpat jeho užitné 

vlastnosti.  

 

Je-li předmětem nájmu, respektive právního vztahu obdobného, určitý prostor (část stavby), je 

třeba za jeho zničení považovat nejen fyzický zánik stavby, v níž se prostor nachází, ale též 

takovou stavební úpravu této stavby, že se v ní uvedený prostor již nadále fakticky nenachází. 

Okolnost, zda si tento prostor zachoval své stavebnětechnické určení podle původního 

kolaudačního rozhodnutí či zda byl rekolaudován, není v tomto směru významná; rozhodující 

je, zda takový prostor fyzicky existuje.142 

 

Zanikne-li věc během trvání nájmu pouze zčásti, zánik nájmu to zpravidla nezpůsobí. V takové 

situaci si může nájemce vybrat, zda bude po pronajímateli požadovat přiměřenou slevu 

z nájemného nebo nájem vypoví bez výpovědní doby. V případě výpovědi nájem zaniká 

okamžikem jejího doručení pronajímateli. Na druhou stranu si lze však představit, že zanikne 

například sklep, který je pronajat jako příslušenství bytu.143 Za zánik věci nelze považovat ani 

                                                           
142 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 831/2011.  

143 Krejčířová Š., Právní úprava skončení nájmu bytu v novém občanském zákoníku, Bulletin advokacie, 

18.12.2013.  
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dočasnou ztrátu způsobilosti předmětu nájmu k užívání. Pouhé poškození věci není jejím 

zánikem.144 

 

8.1.8 Skončení nájmu u zvláštních typů nájemního vztahu  

Zákon upravuje speciální způsoby ukončení nájmu jednak u služebních bytů a jednak u bytů 

družstevních.  

a) ukončení výkonu práce   

Nájem služebního bytu je vázán na výkon práce nájemce. Ukončení tohoto výkonu práce má 

proto za následek zánik nájemního vztahu. Okamžik jeho zániku je diferencován v závislosti 

na důvodu ukončení práce. Jestliže k němu dojde bez vážného důvodu, skončí nájem posledním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nájemce přestal vykonávat práci. 

Pokud nájemce přestane vykonávat práci z vážného důvodu, má to za následek skončení nájmu 

po uplynutí dvou let ode dne, kdy přestal vykonávat práci. Více viz kapitola 2.8.1.  

b) zánik členství v bytovém družstvu  

Dalším speciálním případem je skončení nájmu u družstevních bytů. Nájem bytu je v těchto 

případech vázán na členství nájemce v bytovém družstvu, a proto zánik tohoto členství působí 

rovněž zánik nájemního vztahu k družstevnímu bytu. Důvody zániku členství v družstvu jsou 

upraveny v § 610 ZOK. Vedle toho lze člena bytového družstva vyloučit pro porušení jejich 

povinností z důvodů uvedených v § 734 ZOK. V této souvislosti poukazuji, že smrtí člena 

družstva nájem nezaniká, nýbrž členství v družstvu přechází na dědice.  

 

                                                           
144 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 156/2013.  
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8.1.9 Skutečnosti nepůsobící zánik nájmu  

a) nepoužitelnost věci  

V průběhu nájmu nelze vyloučit, že se věc, která je předmětem nájmu, stane nepoužitelnou 

k účelu, který byl ujednán nebo k účelu obvyklému. Může se jednat například o ztrátu její 

zdravotní nezávadnosti či funkčnosti. Tyto skutečností nemají za následek zánik nájmu. 

V tomto případě má nájemce podle § 2227 zákona právo nájem ukončit výpovědí bez 

výpovědní doby. Nájem pak končí doručením výpovědi pronajímateli. Možnost ukončení 

nájmu okamžitou výpovědí nájemce nemá, pokud se věc stala nepoužitelnou z důvodů, které 

spočívají na jeho straně. Výše uvedené pravidlo dopadá na situace, kdy se věc stane 

nezpůsobilou k danému účelu v průběhu nájmu. Pokud by byl byt nezpůsobilý k nastěhování a 

obývání od samého počátku, je nájemce oprávněn postupovat podle § 2242 až 2245 zákona. 

b) smrt nájemce nebo pronajímatele   

V případě smrti nájemce zpravidla nedochází k zániku nájmu, neboť nájem přechází na 

zákonem stanovené osoby (členy nájemcovy domácnosti, dědice, společného nájemce). 

K zániku nájmu dochází pouze v situacích, kdy není osob, na něž by nájem přešel, resp. tyto 

osoby pokračování v nájmu odmítnou. Nájem zaniká v důsledku smrti nájemce rovněž u 

zvláštních typů nájmů, konkrétně u nájmu služebních bytů a bytů zvláštního určení. Nájem bytu 

nekončí ani smrtí pronajímatele.  

 

8.2 Povinnost umožnit prohlídku věci  

V praxi nastává často situace, že pronajímatel má zájem po skončení byt znovu pronajmout 

dalšímu nájemci. Aby měl možnost ukázat byt novým zájemcům o nájem, zakotvuje § 2233 

zákona povinnost nájemce umožnit těmto osobám přístup k bytu, a to v průběhu posledních tří 

měsíců před skončením nájmu. Prohlídka má být realizována za přítomnosti pronajímatele a 

nájemce, bez přítomnosti těchto osob má nájemce právo prohlídku odmítnout. Přístup k věci 

musí být umožněn pouze v nezbytném rozsahu. Pronajímatel je povinen oznámit nájemci 
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termín prohlídky v přiměřené době předem. Toto ustanovení je dispozitivní, umožňuje tedy 

stranám domluvit se i na jiných podmínkách prohlídky.  

 

Odstavec 2 citovaného ustanovení zákona přiznává nájemci právo požadovat slevu 

z nájemného v případě, že by činností zájemce o nájem, resp. pronajímatele vznikly nájemci 

obtíže, které nejsou jen nepodstatné. Jedná se o analogické uplatnění práv vyplývajících z § 

2219 odst. 2 zákona.  

 

8.3 Zadržovací právo pronajímatele  

Oproti předchozí právní úpravě nemá pronajímatel nadále zástavní právo k movitým věcem, 

které byly na pronajaté věci. To bylo zrušeno a nyní může pronajímatel uplatnit zadržovací 

právo podle § 2234 zákona. Přiměřeně se zde použijí i obecná ustanovení o zadržovacím právu 

obsažená v § 1395 až 1399 zákona. Pronajímatel je tak oprávněn zadržet nájemci movité věci, 

které má nájemce na věci nebo v ní, a to za účelem zajištění jakýchkoli pohledávek z nájmu. 

Musí se jednat o pohledávky, které jsou již splatné. Pronajímatel na druhou stranu není 

oprávněn uplatnit toto zadržovací právo k zajištění jiných pohledávek, než které mu svědčí 

z nájemního vztahu, byť by byly proti nájemci (například z kupní smlouvy, ze smlouvy o půjčce 

apod.). V této souvislosti je však třeba poukázat, že při uplatnění tohoto práva nesmí 

pronajímatel svévolně vstupovat do pronajatých prostor, neboť tím by se mohl dopustit 

trestného činu porušování domovní svobody nájemce.    

 

8.4 Odevzdání bytu  

S ukončením nájmu souvisí povinnost odevzdat byt pronajímateli. To je nájemce podle § 2292 

zákona povinen učinit ke dni, kdy nájem končí. Byt je považován za odevzdaný v okamžiku, 

kdy pronajímatel obdrží klíče a nic mu nebrání v přístupu do něj a v jeho užívání.145  

                                                           
145 Vyklizení bytu nájemcem v sobě zahrnuje odevzdání bytu pronajímateli do jeho faktické dispozice (např. 

předáním klíčů) - rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 916/2001.  
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Jisté pochybnosti vyvolává poslední věta ustanovení § 2292 zákona. To stanoví, že pokud 

nájemce opustí byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za 

skončený, byt je považován za odevzdaný ihned i bez toho, že by nájemce předal pronajímateli 

klíče. Otázkou je, zda bylo opravdu úmyslem zákonodárce stanovit, že nájem bytu může skončit 

pouhým opuštěním bytu. Osobně se domnívám, že nikoli. Přesnější by byla formulace ve 

smyslu, že pokud dojde k ukončení nájmu a byt nebyl řádně předán, považuje se byt za předaný 

ke dni skončení nájmu, a to i jeho pouhým opuštěním.146 

 

Nájemce je povinen odevzdat byt pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal. Tuto povinnost 

mu ukládá § 2293 zákona, který je speciální k obecnému § 2225 zákona. Předání bytu nebrání, 

pokud byt vykazuje znaky běžného opotřebení a vady, které je povinen odstranit pronajímatel. 

Pro posouzení, jaké vady či znaky opotřebení byt vykazoval v okamžiku předání nájemci, má 

význam předávací protokol. Pokud je byt opotřeben nad běžnou míru či se na něm vyskytují 

poškození, je pronajímatel rovněž povinen byt převzít, může však požadovat na nájemci 

náhradu způsobené škody. Poskytl-li mu nájemce kauci, lze od ní částku odpovídající této 

náhradě škody odečíst.  

 

Během nájmu si nájemce může s pronajímatelem domluvit provedení změn na bytu. Zákon 

nehovoří jasně o tom, zda je nájemce povinen tyto změny ke dni skončení nájmu odstranit či 

nikoli, neboť § 2236 odst. 2 zákona je podle mého názoru v rozporu s § 2293 odst. 2 zákona (k 

tomu více viz kapitola 3.5.2). Jestliže došlo změnami provedenými nájemcem k technickému 

zhodnocení bytu, je pronajímatel povinen se ke skončení nájmu s nájemcem podle § 2220 odst. 

1 zákona vyrovnat.  

 

V praxi však může nastat i situace, kdy nájemce provede změny na bytě bez souhlasu 

                                                           
146 Křeček S., Několik poznámek k ustanovením zvláštní části nového občanského zákoníku týkajících se nájmu 

bytu, Bulletin advokacie, 5/2014. 
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pronajímatele. Takové změny je nájemce povinen podle § 2293 odst. 3 zákona odstranit, ledaže 

by to pronajímatel nepožadoval.  

 

V souvislosti s vystěhováním z bytu může nastat situace, že nájemce všechny věci z bytu 

nevyklidí. Pokud nájemce v bytě nějakou věc zapomene, je pronajímatel podle § 2296 zákona 

povinen se o věc postarat, a to ve prospěch nájemce a na jeho účet. Měl by tedy na tuto 

skutečnost nájemce upozornit a věc mu předat. Pokud si nájemce věc bez zbytečného odkladu 

nepřevezme, může pronajímatel věc vhodným způsobem prodat a utrženou kupní cenu vydat 

po odečtení nákladů nájemci. Podmínkou je, že na to nájemce předem upozornil a poskytl mu 

dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí věci. Tento postup nemusí pronajímatel dodržet 

v případě, že lze věci ponechané v bytě považovat za opuštěné (například podle sdělení 

nájemce). Takové věci si pronajímatel může přivlastnit (§ 1045 odst. 1 zákona).  

 

V praxi může nastat situace, kdy nájemce předání bytu odmítá. Pokud nájemce v bytě stále 

bydlí, nelze byt považovat za odevzdaný. V takovém případě se může pronajímatel domáhat 

vyklizení bytu u příslušného soudu. Až do doby vyklizení má pronajímatel povinen požadovat 

po nájemci náhradu odpovídající výši ujednaného nájmu (§ 2295 zákona).  

 

V této souvislosti je však třeba poukázat, že pronajímatel může do bytu vstoupit pouze 

v případě, že v něm nájemce již nebydlí. V takové situaci může i sám překonat uzamčení bytu. 

Pokud by však nájemce v bytě ještě bydlel, dopustil by se pronajímatel vstupem do bytu 

trestného činu porušování domovní svobody. Tohoto trestného činu se pronajímatel dopustí i 

v případě, pokud rozsudek o vyklizení bytu nabyl právní moci, avšak pachatel vnikl do 

vyklizovaného obydlí ještě v době běhu pariční lhůty. Během uvedené lhůty je totiž povinnému 

(poškozené osobě) poskytnuta ochrana před svémocným zásahem jiné osoby (včetně vlastníka 

obydlí). Přitom není podstatné, zda poškozené osobě již v této době nesvědčil právní důvod 
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užívání obydlí.147 

                                                           
147 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 557/2013.  
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III. ZÁVĚR 

Nelze pochybovat o tom, že přijetí zákona je významným krokem vzhledem k modernímu 

civilnímu právu. Přestože je nájemce nadále jako slabší smluvní strana zákonem chráněn, nová 

právní úprava přece jen odstranila ta znevýhodnění pronajímatele, která vyvolávala největší 

rozpory a v mnoha ohledech komplikovala pronajímatelům život. Zaznamenáváme tak 

významný posun k větší rovnosti mezi nájemcem a pronajímatelem, což je třeba hodnotit 

pozitivně.  

 

Obecně lze konstatovat, že ochrana nájemce bytu je nyní více zaměřena na to, jak budou 

vzájemná práva a povinnosti stran sjednána v nájemní smlouvě. K tomu slouží výše mnohokrát 

citované ustanovení § 2235 zákona, které prohlašuje za nicotná veškerá ujednání smluvních 

stran, která by zkracovala práva nájemce. Obdobná zákonná konstrukce je zvolena v § 2239 

zákona. To zakazuje ujednání ukládající nájemci povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo jinou 

povinnost, která by byla vzhledem k okolnostem vůči nájemci zjevně nepřiměřená. V obou 

zmiňovaných případech by se k takovým ujednáním nepřihlíželo, neboť by byla považována za 

nicotná. Je očividné, že ochrana nájemce je v uvedených ustanoveních koncipována velice 

široce s cílem postihnout co nejvíce ujednání v neprospěch nájemce. Nemůže být tedy pochyb 

o tom, že s výkladem těchto ustanovení a jejich aplikací se bude muset praxe teprve vypořádat, 

přičemž zde bude hrát neocenitelnou roli soudní judikatura. Na ochranu nájemce v souvislosti 

s uzavřením nájemní smlouvy je koncipováno i nové ustanovení § 2237 zákona zakazující 

pronajímateli namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek písemné formy. 

Právní jistotu nájemce bezpochyby posiluje i možnost vzniku nájmu bytu zákonnou fikcí 

v případě, kdy nájemce užívá byt v dobré víře alespoň po dobu tří let. Za pozitivní přínos 

zákona považuji i to, že pod ochranu nájemce bytu byl výslovně zahrnut i nájemce domu 

sloužícího k účelu bydlení.  

 

Na druhou stranu je třeba uvítat i zrušení těch protekcionistických ustanovení předchozí právní 

úpravy, která byla koncipována ve prospěch nájemce, avšak v praxi působila veliké obtíže. 
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Jedná se především o uvolnění právní úpravy v souvislosti s ukončením nájmu, při němž zákon 

pronajímateli již neklade takové překážky, jak tomu bylo doposud. Mezi nejvýznamnější změny 

bezpochyby patří zrušení nutnosti přivolení soudu při výpovědi dané pronajímatelem. Vedle 

toho jsou výpovědní důvody v zákoně nyní stanoveny demonstrativním výčtem, což umožňuje 

při skončení nájmu určitou variabilitu. Další pozitivní změnou je zrušení povinnosti 

pronajímatele poskytovat nájemci bytovou náhradu, což bylo pro pronajímatele spojeno v řadě 

případů s velkými obtížemi. Spolu s nedávnou deregulací nájemného byl tak v právní úpravě 

nájmu bytu učiněn velmi významný posun, který lze nazvat až revolučním.   

 

Není tedy pochyb o tom, že zákon přinesl řadu pozitivních změn. Na druhou stranu lze zákonu 

mnohé vytknout. Je téměř jisté, že řada ustanovení zákona bude v praxi působit značné 

interpretační problémy. Důvodem je nejen skutečnost, že k nim dosud chybí relevantní 

judikatura, ale i to, jak jsou v zákoně koncipovány. Zákon obsahuje mnoho termínů, které bude 

třeba blíže vymezit, na mnoha místech je nejasný, nepřehledný a obsahuje některé mezery. Jsem 

názoru, že právní úprava obsažená v zákoně je na mnoha místech příliš kazuistická a zachází 

do zbytečných detailů. Mnohé instituty jsou navíc upraveny nesystematicky a složitě. Zmíněné 

nedostatky jsou markantní například u způsobů ukončení nájmu. Právní úprava je v tomto 

ohledu značně nepřehledná, neboť po důvodech způsobujících zánik nájmu je třeba pátrat 

prakticky ve všech částech zákona. Některé důležité otázky zákon rovněž opomíjí. Již záhy po 

jeho přijetí se ukázalo, že v zákoně například chybí stanovení výpovědní doby u výpovědi 

nájemce z důvodu změny okolností podle § 2287 zákona, na což bylo reagováno stanoviskem 

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy. Dosti nejasné jsou také rozdíly mezi následky 

jednotlivých stupňů porušení povinností ze strany nájemce. Zákon stanoví v této souvislosti 

důsledky porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem a hrubého porušení povinností, 

opomíjí to však již u závažného porušení a u „pouhého“ porušení povinnosti.  

 

S ohledem na uvedené lze očekávat, že k bezproblémové aplikaci zákona nás ještě čeká velmi 

dlouhá cesta. V tomto ohledu bude třeba trpělivě čekat na judikaturní závěry soudů. Nezbývá 
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než věřit, že české soudy se zhostí tohoto nelehkého úkolu co možná nejefektivněji tak, aby 

nám praktickou aplikaci zákona nejen usnadnily, ale v některých případech dokonce umožnily. 

A to bohužel platí nejen pro ustanovení zákona týkající se smlouvy o nájmu bytu.  
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ABSTRAKT:  

Tato rigorózní práce se zabývá právními aspekty nájmu bytu podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně novou právní 

úpravu, obsahuje práce rovněž srovnání uvedeného zákona s předchozím zákonem č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, v tehdejším znění. První kapitola je věnována obecným znakům nájmu 

a nájmu bytu. Druhá kapitola se zabývá nájemní smlouvou jako hlavním právním titulem 

vzniku nájmu bytu a jejími základními znaky. V této souvislosti rovněž pojednává o zvláštních 

případech nájmu bytu. Obsahem třetí kapitoly jsou práva a povinnosti pronajímatele a nájemce. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na nájemné a další související platby. Předmětem páté kapitoly je 

společný nájem bytu. Kapitola šestá se zabývá podnájmem bytu. V sedmé kapitole se věnuji 

změnám nájemního vztahu, a to s ohledem na jeho subjekty. Poslední kapitola se zabývá 

právními skutečnostmi, které mají za následek zánik nájmu bytu. V práci jsou rovněž nastíněny 

některé nedostatky a sporné otázky, které nová právní úprava obsahuje. Text je doplněn 

relevantními závěry soudní judikatury.   

 

ABSTRACT:  

This thesis deals with legal aspects of the lease of an apartment pursuant to the Act No. 89/2012 

Coll., the Civil Code, as amended. Regarding the fact, that the said code is relatively new, the 

thesis also contains a comparison with the previous Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code, in 

the previous wording. The first chapter is devoted to the general aspects of the lease and of the 

lease on an apartment. The second chapter deals with the lease agreement as the main legal title 

for the creation of the lease of an apartment and its characteristics. In this respect, it also deals 

with some special cases of the lease of an apartment. The third chapter contains rights and 

obligations of the lessor and the lessee. The fourth chapter is focused on the rent and other 

related payments. The subject of the fifth chapter is the joint lease of an apartment. The sixth 

chapter deals with the sublease. In the seventh chapter, I focused on changes of the lease 

relationship with respect to its subjects. The last chapter deals with legal facts that result in 
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termination of the lease of an apartment. The thesis also shows some insufficiencies and 

disputable issues contained in the new legal regulation. The text is added by relevant judicial 

decisions.   
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RESUMÉ:  

 

The thesis analyses legal aspects of the lease of an apartment pursuant to the valid an effective 

legislation, particularly the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. It begins with an introduction 

that describes the main aspects of the lease of an apartment as a relationship in which the 

protection of the lessee as a weaker contractual party is emphasized. The individual chapters 

are also briefly described in this part.  

 

The first chapter is devoted to the main aspects of the lease in general (handing over the specific 

thing, temporariness and paying the rent) as well as of the lease of an apartment. Some similar 

agreements and their distinction from the lease agreement are mentioned. The temporary 

provisions of the Civil Code related to the lease are also described.  

 

The second chapter deals with a lease agreement and its essential elements and also with other 

legal titles for creation of the lease (such as the statute). This part describes contractual parties 

– the lessor and the lessee, definition of the object of the lease – an apartment, the term of the 

lease, form of the lease agreement, its prohibited provisions and registration of the lease in the 

cadastral register. At the end of this chapter, some special cases of the lease of an apartment are 

mentioned (e.g. service flats).  

 

The third chapter is focused on rights and obligations of the lessor and the lessee, such as 

handing over and keeping the apartment in a proper condition, lessee´s obligation to use an 

apartment properly and his right to an undisturbed use, modifications and reparations of an 

apartment, notification obligations and other.  

 

The fourth chapter deals with rent (its paying, amount, raising, consequences of late payments 

etc.) and other payments related to the lease such as advance payments for services (its 

definition, payment, calculation etc). The part of this chapter is also devoted to the bail.        
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In the fifth chapter, the aspects of the common lease of an apartment are described. It also deals 

with common lease of spouses and sharing an apartment with members of the lessee´s 

household.  

 

The sixth chapter describes the specifics of the sublease, the rights and obligations of the 

sublessee, and its distinction from the lease.  

 

The seventh chapter is focused on changes in the lease relationship on the part of the lessor as 

well as on the part of the lessee. Such a change may happen e. g. as a result of a sale of an 

apartment, death of a contractual party and for further reasons.  

 

The last chapter describes various ways of termination of the lease of an apartment. The 

substantive part of this chapter is devoted to the notice of termination of the lease, its grounds 

and consequences.  

 

The conclusion summarizes the main findings of the thesis and contains some comparisons with 

the previous legal regulations. It also points out several insufficiencies of the current legal 

regulation of the lease of an apartment.  
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