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1 Úvod 

 Vzájemné postavení ústředních aktérů nájmu bytu, tedy pronajímatele a 

nájemce, se v průběhu času mění. Zájem pronajímatele na efektivní ochraně jeho práv a 

vlastnictví však nikoliv. Jsou to pronajímatelé, kteří dobrovolně přenechávají jinému 

k užívání svůj byt nebo dům, a mají zájem na tom, aby měli dostatečně účinné prostředky 

na svou ochranu. Nelze totiž pronajímatelům upírat, že právě oni rozhodují o počtu a 

kvalitě nabízených bytů k pronájmu, a ovlivňují tak nabídku bytů obecně.  

 Nájem bytu je silně ovlivněn specifickým postavením smluvních stran, které 

navzájem nevystupují v rovném postavení, což determinuje vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran, jakož i úpravu nájmu bytu jako celku. Přestože je pronajímatel 

považován za silnější smluvní stranu, může se i on díky neukázněnému nájemci mnohdy 

ocitnout v situaci, ve které mu právní řád nemusí poskytnout dostatečnou ochranu. Právní 

úprava je totiž obecně koncipována ve prospěch nájemce, a pronajímateli tak často chybí 

účinné prostředky na ochranu proti takovému rušiteli.  

 Mnohdy můžou vést ochranářská opatření naopak k tomu, že nedochází 

k „dorovnání“ postavení mezi pronajímatelem a nájemcem, ale fakticky je to nájemce, 

kdo se stává pánem nájmu, a z této pozice ho ovládá. Proto si tato diplomová práce klade 

za cíl, upozornit na vybraná ustanovení nájmu bytu, jejichž zneužití ze strany nájemce by 

mohlo zásadním způsobem pronajímatele poškodit. Současně se snažím na konkrétních 

ustanoveních demonstrovat, že celé řadě problematických situací se dá předejít pouhým 

ujednáním v nájemním smlouvě. Obecně je prevence v oblasti nájmu naprosto klíčová a 

projevuje se u podstatné části uvedených situací. Je tedy žádoucí, aby pronajímatel 

věnoval dostatečnou pozornost nejenom smlouvě, ale především výběru vhodného 

nájemce.  

 Cílem této diplomové práce je poskytnou pronajímatelům jakýsi manuál, který 

mohou použít jako východisko a inspiraci při vytváření obsahu vlastních nájemních 

smluv. Žádoucí je, aby si pronajímatelé nastavili nájem tak, aby byli v co možná největší 

míře ochráněni před úskalími, která z nájmu mohou plynout. 

  Tato diplomová práce se také v úvodu snaží podat ucelený pohled na nájem 

bytu s ohledem na jeho specifika a odlišnosti, která ho vymezují vůči jiným závazkům. 
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V souvislosti s jeho charakteristickými rysy budou současně uvedeny možné zdroje 

úskalí, které z povahy nájmu bytu mohou pro pronajímatele plynout. Za zmínku stojí 

např. tzv. zakázaná ujednání, která jsou pronajímateli často kritizována pro svou 

neurčitost a zdroj významné právní nejistoty. Uvedenou pasáž jsem také doplnila 

možnými prostředky ochrany, které pronajímatelé mohou využít .  

 Podstatnou část této diplomové práce jsem však věnovala nájemní smlouvě a 

jejímu obsahu. Vybrala jsem konkrétní ustanovení, která považuji za základ každé 

kvalitní nájemní smlouvy. Opět se v nich projevuje preventivní charakter, neboť mnohé 

se „aktivují“ až v konkrétní situaci. Doufám, že jejich užití v nájemních smlouvách 

povede k tomu, že se postavení pronajímatele v nájemním vztahu vyjasní a posílí.  

 Pevně tedy věřím, že tato diplomová práce poslouží jako manuál při uzavírání 

nájemních smluv a inspiruje mnohé pronajímatele.  
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2 Institut nájmu 

2.1 Nájem bytu a domu – pojmové znaky 

 Nájem bytu a domu se řadí mezi nejvýznamnější právní důvody užívání bytů. 

V současnosti téměř jedna čtvrtina obyvatel ČR bydlí v pronajatém bytě.1 Právní úprava 

bydlení zaujímá v každém právním systému důležité postavení a má i významný sociální 

dopad. Bydlení je obecně chápáno jako sociální právo a stát je povinen zajišťovat 

zákonnou možnost jeho realizace.2 Z této premisy je nutno vycházet, neboť zásadním 

způsobem determinuje právní úpravu nájmu bytu a domu, a je to základní východisko 

při hodnocení postavení nájemce a pronajímatele v nájemním vztahu. 

 Úpravu nájmu bytu a nájmu domu najdeme v OZ, v jeho části čtvrté, hlavě 

druhé, ustanoveních § 2235 – 2301 a v obecných ustanoveních týkajících se nájmu § 2201 

- 2331. S nájmem bytu a domu se setkáme také v souvislosti s bydlením a společným 

nájmem manželů, jakož i v ustanoveních věnujících se bytovému spoluvlastnictví v OZ. 

Současně se na nájem aplikují obecná ustanovení o závazcích obsažená v OZ. 

 Zvláštní pododdíl věnovaný nájmu bytu a domu v sobě obsahuje základní 

ustanovení týkající se nájmu domu a bytu, ale také ustanovení týkající se zakázaných 

ujednání nájemních smluv, zvláštní ustanovení o nájmu družstevního bytu, odevzdání 

bytu, nájemného a jiných plateb, jistoty, práv a povinností stran, úprav a jiných změn bytu 

a domu, společného nájmu, členů nájemcovy domácnosti, podnájmu, následků smrti 

nájemce, skončení nájmu a ustanovení o nájmu bytu zvláštního určení.  

 Ustanovení nájmu bytu se použijí tehdy, zavazuje-li se pronajímatel přenechat 

nájemci byt nebo dům k zajištění jeho bytových potřeb. Pro užití dané úpravy je tedy 

rozhodující účel, ke kterému takový nájemní vztah směřuje, nikoliv již předmět nájmu, 

jak tomu bylo v § 663 SOZ.  

  Podle § 2235 odst. 1 OZ, půjde o nájem bytu a domu tehdy, zavazuje-li nájemní 

smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a 

                                                             
1 Zdroj: ČSÚ, definitivní výsledky SLDB 2011, data z tab. 21, 22, 29, 31. 
2 KŘEČEK, Stanislav a Barbora TUČKOVÁ. Nájemní a družstevní bydlení podle nového 
občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 2. aktualizované vydání. 
Praha: Leges, 2016. Praktik. ISBN 9788075021359. s. 11 
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popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům. Toto ustanovení se použije v případech, 

jedná-li se kumulativně o:  

I. Nájem  

 Nájem je jedním z klasických soukromoprávních vztahů, a vůbec nejčastějším 

právním důvodem pro užívání cizí věci. Obsahuje-li určitá smlouva níže uvedené 

pojmové znaky, bude se ze zákona jednat o nájemní smlouvu bez ohledu, jak strany 

takovou smlouvu označily. Naopak smlouva, která nenaplní uvedené pojmové znaky, 

za nájemní smlouvu považována být nemůže, a to ani v případě, že je za nájemní 

označena.3 Obecná ustanovení týkající se nájmu najdeme v § 2201 - 2331 OZ. Definici 

samotného nájmu nalezneme v § 2201 OZ, a zní takto: „Nájemní smlouvou se 

pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje 

platit za to pronajímateli nájemné.“ Mezi pojmové znaky nájmu se řadí následující: 

a) Přenechání práva užívání  

 Podstatou nájmu je, že pronajímatel přenechává nájemci právo věc užívat. 

Nájemce je na základě nájemní smlouvy oprávněn věc užívat, nikoliv však požívat, 

tedy brát z věci plody a užitky. V případě, že by smlouva opravňovala smluvní stranu 

nejen k užívání, ale také k požívání, nejednalo by se o smlouvu nájemní, nýbrž 

o smlouvu pachtovní podle § 2332 odst. 1. OZ. Obsahem nájmu není ani převod 

vlastnického práva, neboť v takovém případě by šlo jiný smluvní typ, např. smlouvu 

kupní podle § 2079 odst. 1 OZ . 

b) Věc individuálně určená  

 V zájmu právní jistoty by měl být předmět nájmu v nájemní smlouvě, pokud 

možno, co nejlépe specifikován. V případě nájem bytu, by se tedy jednalo nejenom 

o adresu, ale i číslo bytové jednotky, podlaží, a v případě domu také popis z katastru 

nemovitostí. Cílem je zabránit jakékoliv možnosti záměny. V případě, že by byla 

někomu přenechána zastupitelná věc s tím, že má po čase vrátit věc stejného druhu, 

by došlo ke vzniku smlouvy o zápůjčce podle § 2390 OZ.  

  

                                                             
3 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kolektiv. Občanský zákoník: komentář, 
Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074783692. s. 1059 
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c) Dočasnost  

 Dalším důležitým pojmovým znakem nájmu je jeho dočasnost. Vlastník své 

užívací právo převádí na nájemce pouze dočasně, s možností jej opětovně nabýt zpět. 

Dočasnost může mít povahu konkrétně daného časového horizontu, po který má 

nájem trvat, ale může mít i podobu nájmu na dobu neurčitou. I v takovém případě se 

stále jedná o dočasný právní vztah, neboť pronajímatel má možnost tento vztah 

výpovědí jednostranně ukončit.4  

d) Úplatnost 

 Na rozdíl od úpravy nájmu dle SOZ, kde bylo nezbytné, aby z nájemní smlouvy 

byla jednoznačně určitelná výše nájmu, a to pod sankcí absolutní neplatnosti, nově 

postačí, je-li zřejmé, že jde o smlouvu úplatnou. V případě, že výše nájemného 

nebude v nájemní smlouvě sjednána, má pronajímatel právo na nájemné v obvyklé 

výši v době uzavření smlouvy podle § 2217 odst. 1 OZ. Nebude-li však nájemní 

smlouva sjednána jako úplatná, nebude se vůbec o nájemní smlouvu jednat, neboť 

půjde o jiný smluvní typ, a to o výpůjčku podle ustanovení § 2193 OZ.  

II. Bytu či domu 
 Druhým, nejméně důležitým znakem nájmu bytu a domu, je samotný předmět 

takového nájemního vztahu. Nově však již klíčovým atributem není předmět nájmu, 

nýbrž jeho účel, kterým je zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho 

domácnosti. Další změnou je pak to, že je možné uzavřít nájemní smlouvu nejenom 

k bytu, ale nově i k domu, neboť § 2236 odst. 3 OZ stanoví, že: „Je-li k zajištění bytových 

potřeb nájemce pronajat dům, použijí se ustanovení o nájmu bytu přiměřeně.“ 

 Občanský zákoník v § 2236 odst. 1 OZ definuje byt takto: „Bytem se rozumí 

místnost, nebo souboru místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou 

určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k obývání 

bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat 

obytný prostor.“  

 Veškerá práva a povinnosti stanovená zákonodárcem ve zvláštním pododdílu 

věnovaném nájmu bytu a nájmu se tak nově vztahují nejenom na obytné prostory, ale i 

                                                             
4 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kolektiv. Občanský zákoník: komentář, 
Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074783692. s. 1061 
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na jiný než obytný prostor, pokud se současně pronajímatel zavazuje přenechat takový 

prostor k zajištění bytových potřeb nájemce dle § 2235 odst. 1 OZ. Z pohledu ochrany 

nájemce je tedy irelevantní, zda dochází k pronájmu bytového prostoru, či nikoliv. 

Uvedené je navíc zdůrazněno v § 2236 odst. 2 OZ, který stanoví: „Skutečnost, že 

pronajatý prostor není určen k bydlení, nemůže být nájemci na újmu.“  

 Na rozdíl od předešlé právní úpravy se tedy právní ochrana poskytne i takovému 

nájmu, jehož předmětem je nezkolaudovaný byt či dům. To jestli bylo vydáno rozhodnutí 

stavebního úřadu, na základě kterého došlo ke kolaudaci prostoru jako bytu, nemá na 

platnost nájemní smlouvy vliv, došlo-li k pronájmu takového prostoru nájemcem za 

účelem bydlení. Na takovou smlouvy by se hledělo jako na plnohodnotnou smlouvu 

o nájmu bytu, na kterou se použijí všechna ustanovení o nájmu bytu a domu. To mimo 

jiné potvrzuje i komentář, neboť: „Pronajme-li se jako byt k bydlení místnost (soubor 

místností) tvořící materiálně obytný prostor (tedy prostor k bydlení vhodný a zdravotně 

způsobilý), byť jej správní rozhodnutí za byt neoznačuje, půjde přesto z hlediska 

soukromého práva o chráněný nájem bytu.“5 

III. Slouží k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho 

domácnosti 
 Jak již bylo řečeno v předchozím oddílu, o použití zvláštních pravidel o nájmu 

bytu a nájmu domu rozhoduje účel nájmu, nikoli předmět nájmu. Specifický znak, 

odlišující nájem domu a bytu od nájmu obecně, spočívá především v účelu, kvůli kterému 

celý závazek mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká. Takovým účelem je zajištění 

bytových potřeb nájemce a popřípadě členů jeho domácnosti. Důvodová zpráva k OZ 

uvádí, že výraz „bytová potřeba“: „…vyjadřuje 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. Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení, 

tato zvláštní ustanovení se nepoužijí. Bytová potřeba dále náleží toliko osobám fyzickým 

a ne osobám právnickým. Taková osoba totiž nemůže bydlet a nemá ani bytovou potřebu 

                                                             
5ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kolektiv. Občanský zákoník: komentář, 
Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074783692. s. 1171 
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ve smyslu ustanovení o nájmu bytu a domu. Nájemci podle těchto ustanovení mohou být 

jen lidé.“6  

 K právu na bydlení a uspokojování bytových potřeb se ve svých rozhodnutích 

vyjádřily i příslušné soudní instituce. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí uvedl, že: 

„…právo na bydlení patří k základním lidským právům, neboť zajišťuje realizaci jedné 

ze základních lidských potřeb – potřeby bydlení, jež je vlastní toliko fyzické osobě, nikoli 

osobě právnické.“7 Ústavní soud zase vyslovil názor, že pojem „právo na bydlení“, je 

třeba vykládat extensivně, neboť: „…výkon práva na bydlení se tedy nevztahuje pouze na 

užívání vymezené technicko-stavební plochy, ale také na uspokojování potřeb bydlení, 

které v současné době nespočívají pouze v přenocování, ale v celém komplexu zajišťování 

potřeb člověka v jeho materiální i duševní rovině“.8  

 Není nicméně vyloučeno, aby nájemce upokojoval svou bytovou potřebu 

ve více bytech, ani se nemusejí být nutně uspokojovány bytové potřeby jenom samotného 

nájemce. Stále se bude jednat o nájem bytu a domu, i když budou uspokojovány bytové 

potřeby třetí osoby (§ 1767 OZ).9  

 V určitých situacích však nemusí být účel nájemního vztahu zcela zjevný. 

Přitom určení, zda se jedná o nájem bytu či domu, s sebou nese zásadní konsekvence pro 

postavení smluvních stran. Sjednává-li se tedy nájem k bytu či domu, který ale nemá 

sloužit k uspokojování bytových potřeb, mělo by to být ze smlouvy zcela zjevné. 

V opačném případě by se pronajímatel mohl ocitnout v situaci, kdy sice pronajal byt či 

dům, nikoliv však za účelem zajišťování bytových potřeb nájemce či členů jeho 

domácnosti, ale musel by jim i tak poskytnout ochranu stanovenou pro nájem podle 

§ 2235 OZ. Při stanovení účelu nájmu je vždy třeba zkoumat skutečnou vůli stran při 

uzavírání smlouvy a přihlížet ke všem okolnostem daného ujednání. „Zjišťování účelu 

nájmu je otázkou interpretace smlouvy podle § 555 a násl OZ. Skutečnost, že má jít 

o nájem bytu a domu podle § 2235 OZ, může proto vyplynout z výslovného projevu stran, 

                                                             
6 Důvodová _zpráva k_zákonu č.89/2012, občanský zákoník:_Konsolidovaná verze, 
č. 1/2. In: Praha, 2011.  
7 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 26 Cdo 192/2013 
8 Nález Ústavního soudu České republiky ÚS II. ÚS 544/2000. 
9 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055- 
3014). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 341 
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je však nutné také přihlédnout k očekávání adresáta projevu, k jednání před uzavřením 

smlouvy, jako i k následnému chování stran (§ 556 OZ). Z tohoto hlediska má význam i 

vymezení pronajatého prostoru, např. byt, rodinný dům, když bydlení je jejich obvyklým 

způsobem užití“10. 

Je-li byt či dům přenechán k užívání za jiným účelem než uspokojování bytových potřeb, 

uplatní se jiná úprava – obecný nájem, nájem prostoru sloužícího k podnikání či 

ubytování. Současně však neplatí, že by uspokojování bytových potřeb muselo být nutně 

jediným účelem užívání bytu. Nájemce může v bytě pracovat nebo podnikat, nezpůsobí-

li to zvýšení zatížení pro byt nebo dům (§ 2255 odst. 1 OZ). 

IV. Nejedná se o nájem bytu či domu k rekreaci, či ke krátkodobému 

účelu 
 Občanský zákoník nám vedle pozitivního výčtu, který stanoví, za jakých 

podmínek se úprava zvláštního pododdílu použije, zároveň v ustanovení § 2235 odst. 2, 

OZ, stanoví, kdy se tato zvláštní úprava naopak neuplatní. Zvláštní ustanovení nájmu se 

použijí za účelem ochrany trvalého bydlení nájemce a jeho rodiny. Pokud si nájemce bere 

do nájmu byt k jinému účelu, pak se na něj zvláštní ochrana nevztahuje.  

 Jedná se o případy, kdy je pronajímán byt, ale zvláštní ustanovení § 2235 a násl. 

OZ se nepoužijí. Účelem takového nájmu je totiž užití nájmu k rekreaci nebo jinému 

zjevně krátkodobému účelu. V takovém případě tak odpadá potřeba zvláštní ochrany 

nájemce, a použijí se obecná ustanovení o nájmu v ustanoveních § 2201 – 2234 OZ.  

 Co je možno ještě považovat za krátkodobý účel, a co již nikoliv, zákonodárce 

neuvádí. Ve spoustě případů nebude asi o délce zjevně krátkodobého účelu pochyb, 

v jiných bude záležet na uvážení vzhledem ke konkrétní situaci. Např. nájem chaty 

na víkendový pobyt s přáteli asi bude jen stěží považován za nájem bytu a domu podle 

zvláštních ustanovení. V praxi se však jistě setkáme se situacemi, kdy délka nájmu, 

respektive otázka, jak dlouhá je „zjevná krátkodobost“, bude vyvolávat otazníky. 

Částečně se otázku délky trvání nájmu snaží zodpovědět důvodová zpráva k OZ, když 

uvádí: „Vzhledem k tomu, že povaha nájemního bydlení vyžaduje zvláštní úpravu práv a 

povinností stran, vylučují se ze zvláštního režimu případy, kdy je byt nebo dům pronajat 

k zjevně krátkodobému účelu: typické jsou např. rekreační nebo prázdninové pobyty (tzv. 

                                                             
10 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055- 
3014). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 341 
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letní byty) nebo nájmy za účelem dočasného ubytování studentů v univerzitním městě 

nebo k zajištění několikaměsíční stáže odborníka apod.“11 Obdobně se vyjadřuje i 

komentář k OZ, kde jako příklad krátkodobého nájmu uvádí například nájem bytu 

na dobu dovolené, na dobu trvání pracovní cesty, na dobu stáže apod.12 

 Co se týče délky dovolené, podle dat Českého statistického úřadu se její 

průměrná délka v roce 2014 pohybovala na jednu cestu okolo 8,7 dne, přičemž pro 

statistické účely se dovolenou rozumí každá cesta s minimálně čtyřmi přenocováními 

za účelem trávení volného času a rekreace mimo tzv. obvyklé prostředí.13 Zákonodárce 

by tedy pravděpodobně pobyty v trvání okolo týdne, z dopadu speciálních ustanovení 

vyjmul. 

  Důvodová zpráva jako příklady vyloučené ze zvláštní úpravy nájmu uvádí i 

dočasné ubytování studentů na studijních pobytech a odborné stáže. Tyto pobyty ale již 

netrvají v rámci dní, ale jejich délka se pohybuje v rámci týdnů a měsíců. Je tedy zřejmé, 

že zákonodárce vymezení pojmu k zjevně krátkodobému účelu, neváže pouze na 

konkrétní přesně vymezený časový úsek, ale vykládá ho ve spojení s jiným základním 

pojmovým znakem nájmu domu a bytu, a to s již zmiňovaným zajišťováním bytových 

potřeb. Krátkodobým nájmem, na který se nevztahuje speciální režim, je tedy nájem, 

který primárně neslouží k uspokojování bytových potřeb nájemce. Může tomu být proto, 

že nájemce má úmyslu tento byt užívat pouze přechodně, dočasně a krátkodobě, a 

k uspokojování vlastních bytových potřeb má například svůj vlastní byt.  

 Situace, kdy je nájem vyloučen ze speciální úpravy nájmu domu a bytu, je třeba 

s ohledem na zájmy slabší smluvní strany – nájemce, vykládat spíše restriktivně, než 

extensivně. Speciální ustanovení týkající se nájmu bytu a domu totiž nájemci přiznávají 

zvláštní ochranu, která by za použití obecných ustanovení nájmu byla vyloučena a 

nájemce na svých právech zkrácen. 

                                                             
11Důvodová _zpráva k_zákonu č.89/2012, občanský zákoník:_Konsolidovaná verze, 
č.1/2.In:Praha, 2011. Dostupné také z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-
verze.pdf. část č.1/2. 
12 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kolektiv. Občanský zákoník: komentář, 
Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 6 sv. Komentáře (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074783692. s. 1169 
13 http://www.statistikaamy.cz/2015/07/na-dovolenou-nejradeji-v-srpnu/ 
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  Pro zpřesnění je třeba ještě doplnit, že nemůže být zaměňován nájemní vztah 

k rekreačnímu či ke zjevně krátkodobému účelu a nájemní vztah na dobu určitou. 

V případě nájmu bytu či domu na dobu určitou, není použití zvláštních ustanovení nájmu 

podle § 2235 a násl. OZ nijak vyloučeno. Jak je však uvedeno výše, v případě nájmu ke 

zjevně krátkodobému účelu nebo k rekreaci, se zvláštní ustanovení nájmu nepoužije. 

Z tohoto důvodu, musí být účel nájmu přesně vymezen a jako takový uveden v nájemní 

smlouvě. „Pouhý úmysl nájemce, resp. pronajímatele, který není z nájemní smlouvy 

patrný, nemá žádný význam a nelze nájemcova, resp. pronajímatelova práva s ohledem 

na toto ustanovení suspendovat jen proto, že bylo úmyslem pronajímatele nebo nájemce 

dát (přijmout) byt do nájmu k jiným účelům než k trvalému bydlení, tedy např. pouze 

k rekreačním účelům nebo zjevně ke krátkodobému účelu. Pokud v nájemní smlouvě není 

výslovně uvedeno a odůvodněno, že byt je dán do nájmu ke zjevně krátkodobému účelu 

nebo k rekreačnímu využití, má se za to, že byl dán, bez ohledu na úmysl nájemce nebo 

pronajímatele, do nájmu k bydlení, a pak se na postavení nájemce i pronajímatele 

ustanovení tohoto zákona vztahují.“14  

 Stejně jako u vymezení účelu nájmu je třeba přesně a podrobně vymezit také 

dobu trvání nájemního vztahu a veškerá související práva a povinnosti z nájemní smlouvy 

vyplývající. V opačném případě totiž takový nájemní vztah, v souladu s ochranou slabší 

strany, bude považován spíše za nájem bytu a domu dle zvláštních ustanovení než za 

nájem podle obecné úpravy nájmu v OZ.  

 Obdobná situace hrozí i v případě, sjednává-li pronajímatel nájem podle 

obecného ustanovení podle § 2201 OZ, a to na dobu určitou v rozmezí několika měsíců 

(ale třeba i měsíce) s možností obnovy nájmu podle § 2230 OZ, a to s úmyslem vyloučit 

užití speciálních ustanovení zvláštní části nájmu domu a bytu. Při uzavírání nájemní 

smlouvy je třeba zkoumat skutečnou vůli stran při jejím uzavírání a především 

přihlédnout ke všem okolnostem, které k uzavření vedly. Proto by takové řetězení nájmu 

mohlo být jen stěží považováno za nájem ke zjevně krátkodobému účelu. Naopak takové 

                                                             
14 KŘEČEK, Stanislav a Barbora TUČKOVÁ. Nájemní a družstevní bydlení podle 
nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 2. aktualizované 
vydání. Praha: Leges, 2016. Praktik. ISBN 9788075021359. s. 18 
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ujednání by bylo považováno za obcházení zákona a bylo by s ohledem na ustanovení § 

2239 OZ, neplatné.15  

 Nicméně, strany si mohou sjednat, že i nájmy, které jsou svou povahou 

přechodné, podřídí zvláštní části nájmu domu a bytu. V takovém případě by se i na takový 

nájem vztahovala příslušná ustanovení nájmu podle § 2235 OZ.  

3 Nájem – nerovnost smluvních stran 

 Vznikem nájmu se pronajímatel vzdává jednoho ze svých práv – věc užívat a 

za úplatu ho přenechává jinému. V souladu s principem autonomie vůle tak může 

pronajímatel svobodně určit osobu, s níž nájem uzavře, a obsah takového ujednání. 

S ohledem na povahu nájmu bytu a domu však zákonodárce uznal za vhodné tuto 

autonomii vůle mezi subjekty nájemního vztahu omezit a stanovil pro ně některá závazná 

pravidla, od kterých se nelze odchýlit. Jedná se tak především o ustanovení, která mají za 

cíl ochraňovat slabší stranu – tedy nájemce.  

 Pro občanský zákoník je proklamováno, že jde o liberální úpravu vycházející 

z principů přirozeného práva a smluvní volnosti stran, při současném zachování ochrany 

slabší strany. V rámci úpravy vzniku nájmu bytu je projevem liberálního pojetí s důrazem 

na posílení významu smluvní volnosti stran. Ochrana slabší strany je v občanském 

zákoníku zařazena mezi úvodní ustanovení a nalezneme ji v ustanovení § 3 odst. 2 

písmeno c) OZ: „Nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého 

postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však nesmí bezdůvodně těžit z vlastní 

neschopnosti k újmě druhých.“  

 Specifičnost nájemního vztahu tedy spočívá v tom, že zákonodárce, i přes vůdčí 

principy celého soukromého práva, tedy autonomii vůle a dispozitivnost, autoritativně 

do tohoto vztahu vstupuje, omezuje autonomii vůle mezi stranami a zároveň stanovuje 

závazná pravidla, od nichž se strany nemohou platně odchýlit. To vše v zájmu ochrany 

slabší strany, v tomto případě nájemce. Na postavení nájemce jako slabší strany můžeme 

tedy usuzovat pávě s ohledem mnohost kogentních ustanovení upravující nájemní vztah 

                                                             
15 KŘEČEK, Stanislav a Barbora TUČKOVÁ. Nájemní a družstevní bydlení podle 
nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 2. aktualizované 
vydání. Praha: Leges, 2016. Praktik. ISBN 9788075021359. s. 19 
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a poskytující nájemci zvýšenou ochranu na rozdíl od pronajímatele. Tento aspekt je 

v moderních právních systémech hojně využíván, neboť: „Lidé jsou si sice před zákonem 

rovni, ale jejich „rovnost“ je natolik determinována i jejich sociálním postavením ve 

společnosti, ,že to zákonodárce nemůže ignorovat.“ 16 

 Občanský zákoník tedy nájemci poskytuje ochranu jako slabší smluvní straně, 

což je zjevné i z konkrétních ustanovení nájmu bytu. Primárně je to ustanovení § 2235 

odst. 1 OZ upravující tzv. ujednání zkracující nájemcova práva. Dále OZ zohledňuje 

postavení nájemce v nájemním vztahu prostřednictvím tzv. zakázaných ujednání 

uvedených v ustanovení § 2239 OZ. V obou případech se jedná o kogentní ustanovení 

na ochranu práv nájemce. Pojmy „ujednání zkracující práva nájemce“ a „zjevně 

nepřiměřená povinnost“ jsou pro svou neurčitost zdrojem mnoha potenciálních 

nedorozumění a sporů mezi pronajímateli a nájemci.  

 Především oslabují postavení pronajímatele, který musí v každé jednotlivé 

situaci zvážit, zda je konkrétní ujednání s nájemcem možné, či nikoliv. To zásadně 

narušuje jeho právní jistotu a vytváří nejasné právní prostředí. Tyto ustanovení jsou však 

i tak pro nájemní vztah klíčová, neboť jejich prostřednictvím se determinují vzájemná 

práva a povinnosti smluvních stran, jakož i nájem bytu a domu jako celek. Je tedy 

žádoucí, aby byly tyto pojmy dostatečně vyjasněny v praxi, případně interpretovány 

soudy, a nastavily tak férové a zdravé prostředí v nájemních vztazích.  

3.1 Zakázaná ujednání 

 Ustanovení § 2239 OZ stanoví, že: „…se nepřihlíží k ujednání ukládajícímu 

nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu 

nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.“ Toto ustanovení 

se v právní úpravě objevuje vůbec poprvé. Úmyslem zákonodárce je omezit v co největší 

míře ujednání, která by byla způsobilá potlačit či zcela vyloučit ochranu nájemce jako 

                                                             
16 KŘEČEK, Stanislav a Barbora TUČKOVÁ. Nájemní a družstevní bydlení podle 
nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 2. aktualizované 
vydání. Praha: Leges, 2016. Praktik. ISBN 9788075021359. s. 11 
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slabší smluvní strany. Naopak vychází z předpokladu, že: „…veškeré sankce za nesplnění 

povinností nájemce by měl stanovit zákon.“17  

 Zaváže-li se nájemce k takové povinnosti v nájemní smlouvě, byť písemné, je 

taková povinnost nevymahatelná. Naopak na takového ujednání se hledí, jako by nikdy 

nevzniklo – je nicotné. Pronajímatel tedy nemůže jeho splnění na nájemci nijak platně 

vymáhat, a to ani soudně. Zákonodárce mezi zakázaná ujednání výslovně uvádí ujednání 

o smluvní pokutě, ale i jiná ujednání, která by zjevně postavení nájemce narušovala.  

3.1.1 Smluvní pokuta  

 Zákon výslovně zakazuje sjednání smluvní pokuty mezi subjekty nájemní 

smlouvy. Smluvní pokuta je v závazkových vztazích zcela běžné ujednání, které slouží 

k utvrzení povinnosti nájemce, a tím posílení postavení věřitele – tedy pronajímatele. 

Vedle toho může současně zastávat i funkci preventivní, reparační i sankční. Nově tedy 

může pronajímatel požadovat pouze peněžitá plnění v podobě nájemného, záloh nebo 

nákladů na služby podle § 2251 OZ a jistotu podle § 2254 OZ. 

 Obecné ustanovení týkající se smluvní pokuty nalezneme v § 2048 OZ, podle 

nějž: „Ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v 

určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní 

pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní 

pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.“ Zároveň § 2049 OZ stanoví, 

že: „Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený.“  

 Smluvní pokuta má objektivní charakter, nevyžaduje se tedy zavinění nájemce 

ani vznik škody v souvislosti s porušením jeho smluvní povinnosti. „Vznik práva na 

zaplacení smluvní pokuty naopak není existenčně spjat se vznikem škody v důsledku 

porušení utvrzené povinnosti. Skutečnost, že z porušení utvrzené smluvní povinnosti 

škoda nevznikla, případně že vznikla v nižší výši, než kolik představuje výše smluvní 

pokuty, není pro vznik práva a tomu odpovídající povinnosti dlužníka smluvní pokutu 

zaplatit rozhodující.“18 

                                                             
17 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kolektiv. Občanský zákoník: komentář, 
Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074783692. s. 1180 
18 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 1721-
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 Hlavním přínos smluvní pokuty spočívá tedy v možnosti jejího bezprostředního 

uplatnění. Okamžitá újma v majetkové sféře nájemce bývá totiž velmi účinným 

prostředkem, jak dlužníka motivovat ke splnění ujednané povinnosti. V mnoha případech 

je to právě hrozba smluvní pokuty, která dlužníka vede k dodržení smluvních ujednání, a 

tím dochází k naplňování základního principu celého závazkového práva, tedy že 

smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda).  

 Tím, že nově již není možní smluvní pokutu platně sjednat, byl pronajímateli 

odňat jeden ze základních prostředků jak se bránit proti svévolnému porušování 

smluvních povinností ze strany nájemce. Toto opatření je i některými autory považováno 

za příliš ochranářské opatření, které poškozuje zájmy věřitele – pronajímatele.19 Současná 

právní úprava totiž neposkytuje nájemci stejně účinný a vhodný institut, který by byl co 

do účelu a funkce schopný kompenzovat vyloučení sjednání smluvní pokuty mezi 

stranami nájemního vztahu.  

 V souvislosti se smluvní pokutou důvodová zpráva uvádí, že nájem přepokládá: 

„…užívání bytu za pevně stanovené nájemné. Sankce za porušení povinností z nájmu 

nájemcem stanoví zákon; to se týká i povinnosti nájemce nahradit pronajímateli 

škodu.“20 Je sice pravdou, že OZ určité sankce za porušení povinností nájemcem 

obsahuje, avšak ty přicházejí v úvahu až v případě, kdy nájemce porušil své povinnosti 

zvlášť závažným, vážným či hrubým způsobem. V úpravě tedy absentuje takový 

prostředek, kterým by si pronajímatel mohl utvrdit i běžné nesplnění povinností nájemce. 

S ohledem na kogentnost ustanovení týkající se zákazu smluvní pokuty v nájemní 

smlouvě, tedy již není možné, aby se pronajímatel, jehož nájemce se pravidelně dostává 

do prodlení s plněním nájemného, domáhal smluvní pokuty. Tomu tak zcela běžně bylo 

za účinnosti SOZ. 

                                                             
2054). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 
19 SELUCKÁ, Markéta a Lukáš HADAMČÍK. Nájem bytu a domu po rekodifikaci 
soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074788376. s. 39 
20 Důvodová _zpráva k_zákonu č.89/2012, občanský zákoník:_Konsolidovaná verze, 
č.1/2.In:Praha, 2011. Dostupné také z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-
verze.pdf. část č.1/2. 
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 Nemožnost sjednání smluvní pokuty zcela zásadním způsobem vychyluje vztah 

smluvních stran ve prospěch nájemce. Tím, že zákonodárce vyloučil sjednání smluvní 

pokuty, vzal pronajímateli účinný prostředek k jeho ochraně. Nejvíce to bude zjevné 

u placení nájemného. Bez vědomí účinné a citelné sankce za prodlení nájemců s platbou 

nájemného hrozí, že se mnohdy již tak slabá platební morálka některých nájemců ještě 

zhorší. Již teď se drtivá většina pronajímatelů setkala s nájemci, kteří své nájemné platí 

opožděně, nebo dokonce vůbec. Smluvní pokuta byla významným stimulem, který 

dlužníky od dalšího neplnění svých povinností odrazoval, a měl tedy významný 

preventivní efekt. Smluvní pokuta nesloužila a neslouží k šikanování nájemce, její funkce 

je sekundární a nastupuje až v okamžiku, kdy nájemce své dluhy či jiné povinnosti neplní 

a bude po právu sankcionován smluvní pokutou. Je nutné si uvědomit, že nájemce, ač 

zákonem chráněný, je v tomto případě v postavení škůdce.21 Většina pronajímatelů 

nebývá a není profesionály, kteří své nemovitosti pronajímají v rámci své obchodní 

činnosti. Naopak se často jedná o osoby, které jsou na takových příjmech závislé, a 

nezřídka tvoří dokonce jejich jediný příjem. Pokud tedy budou čelit opakujícím se 

výpadkům svých příjmů, můžou se i oni ocitnout v závažné finanční situaci.  

3.1.2 Okolnostem zjevně nepřiměřené povinnosti 

Nájemní vztah je dvoustranný právní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem, který je do 

značné míry ovlivněn kogentními ustanoveními OZ věnovaným nájmu bytu a domu. 

Zároveň je tento vztah determinován a konkretizován i osobním ujednáním smluvních 

stran odvíjející se od předmětu nájmu a mnoha dalších okolností. Toto ujednání stran 

však není neomezené. Zákon totiž v ustanovení § 2239 OZ stanoví, že se nepřihlíží 

k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně 

nepřiměřená. Nepřiměřeným může být ujednání, které ukládá nájemci povinnosti, které 

nevyplývají z dispozitivní zákonné úpravy mimo pododdíl upravující nájem bytu. Stejný 

závěr je nutné dovodit i ve vztahu k nepřiměřeným ujednáním, jimiž se strany odchylují 

od kogentní úpravy mimo úpravu tohoto pododdílu v neprospěch nájemce.22 

                                                             
21 SELUCKÁ, Markéta a Lukáš HADAMČÍK. Nájem bytu a domu po rekodifikaci 
soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074788376. s. 40 
22 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055- 
3014). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 352 
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 Zákaz ujednání ukládající nájemci povinnosti, které jsou vzhledem 

k okolnostem zjevně nepřiměřená, je další z významných kogentních ustanovení nájmu 

bytu a domu ve prospěch nájemce. Je to také další podstatný zásah do smluvní autonomie 

subjektů nájemního vztahu a deklarace výsadního postavení nájemce. Vyloučena jsou 

veškerá ujednání, která by zkracovala práva nájemce vyplývající z pododdílu věnovaném 

nájmu bytu a domu v ustanoveních § 2235 - 2301 OZ. 

 Pokud si smluvní strany takové povinnosti sjednají, nepřihlíží se k nim a 

nájemce není povinen je plnit. Vzhledem k neurčitosti pojmu „zjevně nepřiměřená 

povinnost“, je téměř jisté, že toto ustanovení bude v praxi činit potíže. Neboť jaká 

povinnost naplní takové znaky? A co jsou ony okolnosti? Zákon zdůrazňuje, že musí jít 

o zjevnou nepřiměřenost. Musí se jednat o nepřiměřenost do očí bijící. Pokud je prostor 

pro pochybnosti, není zde žádná nepřiměřenost.23 

 Je jasné, že určité ujednání se bude posuzovat v konkrétní čas, místě, za 

konkrétních specifických podmínek. Přesto je však takové posouzení značně subjektivní 

a nepředvídatelné, a to především pro pronajímatele. Podle komentáře k uvedenému 

ustanovení § 2239 OZ, by takovým ujednáním mohlo být například sjednání úroků 

z prodlení vyšších, než stanoví nařízení vlády (§ 1970 OZ), povinnost strpět zvyšování 

nájemného častěji než jednou ročně (§ 2248 OZ), zákazy týkající se rozsahu a způsobu 

užívání bytu, popř. společných prostor.24 Mezi další uveďme např. požadavek kontroly 

bytu a nájemců bytu nad rámec práv a povinností uložených v ustanovení § 2255 nebo 

§2272 odst. 3 OZ, zákaz návštěv v bytě nájemce nebo kontrola těchto návštěv, omezení 

počtu klíčů nebo jiných předmětů umožňujících přístup do bytu apod.25 

 Zajímavé budou například situace, kdy pronajímatel uzavření nájemní smlouvy 

podmíní specifickou povinností, avšak ani jedna ze stran povinnost za nijak „zjevně 

nepřiměřenou nepovažuje“, nerozporuje ji a v nájemní smlouvě si ji bez dalšího ujednají. 

                                                             
 
23 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055- 
3014). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 352 
24 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kolektiv. Občanský zákoník: komentář, 
Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074783692. s 1180 
25 KŘEČEK, Stanislav a Barbora TUČKOVÁ. Nájemní a družstevní bydlení podle 
nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 2. aktualizované 
vydání. Praha: Leges, 2016. Praktik. ISBN 9788075021359. s 22 
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Nájemce zpočátku povinnost plní bez jakýkoliv výhrad, avšak po určité době ji zcela 

účelově plnit přestane, a to právě s odkazem na její „zjevnou nepřiměřenost“. Bude tedy 

jistě zajímavé pozorovat, jak se soudy k takovým situacím postaví, a zda pronajímatelům 

poskytnou alespoň nějakou ochranu před takovým zneužitím tohoto institutu.  

3.1.3 Chov zvířete v bytě  

 Ustanovení § 2258 OZ stanoví: „Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, 

nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené 

poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu 

společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.“ Toto ustanovení 

v OZ i nadále budí oprávněně rozpačité emoce mnohých pronajímatelů. Úprava v SOZ 

se totiž chovem zvířat v bytě explicitně nezabývala, ale bývalo běžnou praxí, že 

pronajímatelé takový chov v nájemní smlouvě zcela vyloučili, nebo případně podmínili 

svým souhlasem. To již možné není.  

 Podle nové úpravy jsou tedy vyloučena veškerá ujednání v nájemní smlouvě, 

která by chov zvířete v pronajatém bytě či domu zakazovala, či stanovila podmínky, které 

by takový chov faktický vylučovaly. Opět se jedná o kogentní ustanovení, od nějž se 

nejde odchýlit v neprospěch nájemce, a to ani smluvně. I za předpokladu, že by nájemní 

smlouva zákaz chovu zvířete obsahovala, bylo by takové ujednání soudně 

nevymahatelné. „Střetává se zde zájem pronajímatele na řádném užívání pronajatých 

bytů a domů, jejich nepoškozování, bezpečnosti ostatních nájemců, s realitou lidského 

života (potřebou sdílet své obytné prostory se zvířaty).“26  

 SOZ výslovné ustanovení upravující chov zvířat tedy neobsahoval, což vedlo 

k tomu, že pronajímatelé často zakazovali chov „všech zvířat“. Je zjevné, že pojem 

„zvíře“ je velmi široký, a takto koncipovaný zákaz byl proto vnímán pouze jako 

nepřiměřený a šikanózní požadavek pronajímatele. Současně nebylo jasné, jaký postih 

nájemci v případě neuposlechnutí zákazu hrozil. Zákonodárce se tedy rozhodl na situaci 

reagovat a úpravu chovu zvířat v OZ výslovně zakotvit. V OZ tedy chov zvířete naopak 

povýšil na právo každého nájemce, které mu nemůže pronajímatel odpírat, ani odejmout. 

Toto právo je však koncipováno relativně, neboť nájemci náleží pouze v případě 

                                                             
26 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055- 
3014). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 400 
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„nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům obtíže nepřiměřené poměrům 

v domě.“ 

 Obecným východiskem upravující vztahy mezi sousedy se tak stává § 1013 

odst. 1 OZ, který stanoví povinnost, že:„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, 

voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) 

vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a 

podstatně omezují obvyklé užívání“. Toto pravidlo se však uplatní nejenom na vlastníky 

bytů, ale také na nájemce, kteří v bytě žijí, a případně jsou zdrojem takových „imisí“.  

 Zda je možné zvíře v bytě či domě chovat se tedy musí posoudit nejenom 

s ohledem na povahu bytu či domu, ale také na druh zvířete, jejich množství a potenciální 

nebezpečí pro ostatní obyvatele domu, případně hluk, který zvíře působí. Pojem „obtíže 

nepřiměřené poměrům v domě“, je značně složitý a nejasný. Je na první pohled zjevné, 

že se bude posuzovat rozdílně například hluk (či pach) v činžovním domě v centru Prahy 

a v rodinném domě na okraji lesa. To, co může být pro určitou lokalitu zcela v „normě“, 

může být v jiné pojímáno jako zcela nepřiměřené. Pokud je tedy nějaká imise (hluk, 

zápach atd.) pro určité místo považována za „přiměřenou“, nemá pronajímatel ani ostatní 

obyvatelé domu právo se proti takovým obtížím bránit. V praxi se ale objevují případy, 

kdy je rozlišení vzniklých obtíží na „přiměřené“ a „nepřiměřené“ velmi individuální a 

těžce definovatelné.  

 Obtíže, které sebou může chov zvířete v pronajatém bytě či domě nést, je však 

třeba vykládat objektivně.27 Za legitimní důvod pro zákaz chovu zvířete v pronajatém 

bytě či domě nelze považovat například to, že pronajímatel nebo ostatní obyvatelé zvíře 

v bytě či domě nechtějí. Za nepřiměřené poměrům v domě nelze považovat ani fakt, že 

se žádné zvíře v domě nechovalo. Přesto je však při posuzování, zda chov zvířete působí 

obtíže nepřiměřené poměrům v domě, třeba přihlédnou především ke skutečnosti, že se 

jedná především o prostor určený k bydlení, a právo spokojené bydlení všech ostatních 

uživatelů bytu v domě, musí mít přednost.28  

 Problémy, které s sebou chov zvířat v bytě nese, můžou mít různou povahu. 

Primárně se tak jedná o zájem pronajímatele na nepoškozování jeho nemovitosti a zájem 

                                                             
27 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 1312/2013 
28 KŘEČEK, Stanislav a Barbora TUČKOVÁ. Nájemní a družstevní bydlení podle 
nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 2. aktualizované 
vydání. Praha: Leges, 2016. Praktik. ISBN 9788075021359. s. 66 
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na udržení pořádku v pronajatém domě. Chov zvířete v bytě může v některých případech 

dokonce vést až k tomu, že pronajímatel může mít problém s dalším pronájmem 

nemovitosti. V každém případě však pronajímatel podstupuje zvýšené riziko vzniku 

škody na pronajatém bytu. To, že s sebou přítomnost zvířat v bytě nese určitá rizika, lze 

demonstrovat na v bytech zcela běžně chovaných zvířatech, a to kočkách a psech.  

  Kočky jsou v bytech zcela běžně chovaná zvířata. Jaký dopad však jejich 

existence na byt může mít, se příliš často nehovoří. Opustí-li totiž byt chovatel kočky, 

pronajímatel se již velmi obtížně zbaví možného zápachu v bytě, ale také možných 

kočičích chlupů z koberců a potahů křesel, díky čemuž již nebude moci nemovitost 

pronajmout nájemci – alergikovi nebo jiné osobě, které by výše uvedené vadilo. 

Pravděpodobně by se ani tato situace nedala považovat za legitimní důvod pro zákaz 

chovu takového zvířete v bytě.  

 Navíc, pronajímatel by měl nárok pouze na náhradu škody z titulu vážnějšího 

poškození vybavení domácnosti, jako například zcela roztrhaná pohovka či čalounění 

křesel podle ustanovení § 2913 OZ. Je však otázkou, zda si může pronajímatel nárokovat 

náhradu škody např. za poškrábaný nábytek a stěny, nebo zda se bude jednat pouze 

o běžné opotřebení bytu, které nájemce hradit nemusí.  

 V každém případě se pronajímateli doporučuje, aby v zájmu právní jistoty a 

následného dokazování věnoval dostatečnou pozornost vypracování předávacího 

protokolu, ve kterém pečlivě zdokumentuje aktuální stav vybavení ke dni předání bytu 

nájemci. Vhodně je zejména pořídit fotografie celkového vybavení domácnosti, aby při 

opětovném předání bytu pronajímateli nebyly pochybnosti o tom, že nábytek a ostatní 

vybavení bytu byly skutečně poškozeny.  

  Jako další příklad problematiky chovu zvířat v bytě nám poslouží chov psů. 

Téměř kdokoliv kdo sdílel dům s chovateli psů potvrdí, že v souvislosti s chovem těchto 

zvířat je standardně pro ostatní obyvatele spojen určitý „diskomfort“. Ten může mít 

podobu zápachu linoucím se společnými prostorami, poškrábanými vchodovými dveřmi, 

poškozeným rostlinstvem v okolí domu, ale především pak hlukem, který psi štěkáním 

přirozeně vyluzují. Občasný štěkot psa jistě nikomu v zásadě nevadí, ale pokud pes štěká 

v podstatě neustále, narušuje tím soužití obyvatel domu a potenciálně také jejich mentální 

zdraví zcela zásadním způsobem. Právě štěkot psů je klasickým důvodem tzv. 

sousedských válek, a zároveň ukázkou bezmocnosti ostatních obyvatel domu proti tomuto 
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narušování pořádku v domě. Pronajímatelé a ostatní obyvatelé domu totiž v podstatě 

nemají žádný účinný prostředek jak se mu bránit. Zároveň je velmi složité existenci 

takových obtíží prokázat. Bohužel problémový nájemci často nejsou ochotni věc vůbec 

řešit a alespoň v zájmu zachování standardních sousedských vztahů přistoupit na určitý 

kompromis. Všem dotčeným tak nezbývá nic jiného, než situaci řešit všemi dostupnými 

prostředky.  

3.1.3.1 Prostředky ochrany pronajímatele 

 Pronajímatel se v souvislosti s nepřiměřenými obtížemi způsobenými chovem 

zvířat, může ocitnout v dvojím postavení. Zaprvé, když je při výkonu nájemního práva 

nepřiměřeně obtěžován jeho nájemce. Obecně má totiž pronajímatel povinnosti udržovat 

po celou dobu nájmu v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů, jak stanoví 

§ 2256 odst. 1 OZ. Pokud by náležitý pořádek zachován nebyl, a pořádek v domě by 

představoval takovou vadu věci, že by nájemce mohl byt užívat jen s obtížemi, měl by 

nájemce nárok na přiměřenou slevu z nájemného. V extrémním případě, kdyby se jednalo 

o vadu, která ztěžuje užívání bytu zcela zásadním způsobem, nebo ho znemožňuje, má 

nájemce právo na prominutí nájemného nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby 

v souladu s ustanovením § 2208 odst.1 OZ.  

 Pokud by tedy byl nájemce při výkonu svého nájmu rušen, může se proti tomuto 

zásahu bránit. Je-li nájemce ve výkonu svého nájemního práva rušen, může si podle 

ustanovení § 2211 OZ vybrat, zda se bude bránit sám, nebo bude požadovat ochranu u 

pronajímatele. Vybere-li si ochranu pronajímatele, je ten povinen nájemci vyhovět a 

zajistit nerušený výkon nájemního práva podle § 2205 písm. c) OZ. Volba způsobu 

ochrany závisí na pronajímateli – musí však být účinný, tj. způsobilý k obnovení 

nerušného užívání věci nájemcem.29 Pronajímatel tedy může zkusit domluvu s dotyčným, 

obrátit se na SVJ, obecní úřad či na městskou policii. Jako krajní možnost se jeví možnost 

podat k soudu tzv. zápůrčí (negatorní) žalobu podle ustanovení § 1042 OZ. Tou se může 

pronajímatel domáhat ochrany proti tomu, kdo ruší nájem nájemce jinak než tím, že mu 

věc zadržuje.30 Obecně je však třeba říct, že vyřešení situace je v praxi velmi 

                                                             
29 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kolektiv. Občanský zákoník: komentář, 
Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074783692. s. 1093 
30 Ustanovení § 1042 zákona č. 89/2012 SB., občanský zákoník. 
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problematické, zdlouhavé a často bezúspěšné. Je také třeba zdůraznit, že pronajímatel je 

v podstatě ve stejné pozici jako nájemce, neboť nedisponuje žádným speciálním 

oprávněním vůči „problémovým“ osobám v domě.  

 Druhá možnost nastává tehdy, jedná-li se o situaci, ve které obtíže působí 

pronajímateli či ostatním obyvatelům domu jeho nájemce. V takovém případě by měl 

pronajímatel striktně požadovat ukončení takového způsobu užívání pronajatého domu či 

bytu nájemce. Chov zvířete v rozporu s ustanovením § 2258 OZ, může vyústit až k podání 

výpovědi z bytu nájemci podle § 2288 odst. 1 písm. a) nebo § 2291 OZ. Současně také 

může pronajímateli vzniknout v souvislosti s užitím pronajatého bytu nájemcem právo na 

náhradu škody podle ustanovení § 2913 OZ.31 „Pokud by však chovem zvířete byly 

způsobeny škody i ostatním uživatelům domu na jejich věcech, byl by nájemce, který zvíře 

chová povinen jejich škodu nahradit. Za vadný výkon práva nájemce (chovat zvíře v bytě) 

pronajímatel nenese vůči ostatním nájemcům a správním orgánům žádnou 

odpovědnost.“32 

  Zákon současně pamatuje i na situace, kdy chov zvířete zvýší náklady na údržbu 

domu. Ustanovení § 2258 OZ dále stanoví že: „Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených 

nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.“ 

Z doslovného znění tohoto ustanovení může pronajímatel požadovat náhradu zvýšených 

nákladů na údržbu až v okamžiku, kdy ke zvýšení nákladů došlo, resp. v okamžiku kdy 

zvíře zvýšené náklady vyvolá. Současně pronajímatel musí k této úhradě nájemce vyzvat, 

a dluh se stává splatným teprve oznámením nájemci. Pokud se nájemce dostane 

do prodlení s úhradou zvýšených nákladů, vzniká pronajímateli nárok na úroky z prodlení 

z dlužné částky. Zákon také výslovně stanoví, že úhradu na zvýšené náklady hradí 

nájemce pronajímateli. S ohledem na smysl a účel uvedené úpravy však není vyloučeno, 

aby nájemce některá poškození společných částí domu opravil sám, ale až po dohodě 

s pronajímatelem. Dohoda s pronajímatelem je tedy nezbytnou podmínkou a nájemce by 

tak neměl činit bez oznámení pronajímateli.  

                                                             
31 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055- 
3014). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 400 
32 KŘEČEK, Stanislav a Barbora TUČKOVÁ. Nájemní a družstevní bydlení podle 
nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 2. aktualizované 
vydání. Praha: Leges, 2016. Praktik. ISBN 9788075021359. s. 67 
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 Podle autorů komentáře k OZ, nelze vyloučit dohodu stran o tom, že tyto 

náklady na údržbu společných částí domu budou hrazeny v určité přiměřené paušální 

výši, tato náhrada může být již součástí nájemného. Východiskem těchto úvah je srovnání 

s náhradou za plnění spojená s užíváním bytu podle ustanovení § 2251 OZ, kde jsou obě 

formy takového ujednání přípustná. Obdobně lze totiž hradit náklady u vodného, 

elektrické energie či nákladů na úklid, proto se dá předpokládat, že by tak šly hradit i 

zvýšené náklady způsobené chovem zvířat.33 

 Dále je v souvislosti s ochranou pronajímatele vhodné uvést, že pokud si strany 

již v nájemní smlouvě upraví právo nájemce chovat určité zvíře, pronajímateli již 

nevzniká oprávnění bránit jeho chování s ohledem na obtíže, které takový chov působí v 

domě. Není ani oprávněn požadovat zvýšené náklady na údržbu. Vychází se z toho, že 

nájemní smlouva tyto skutečnosti již zohlednila.34 Je proto vhodné, aby z tohoto důvodu 

pronajímatel opravdu reflektoval zvýšené náklady na údržbu prostor spojených s chovem 

zvířete v nájemní smlouvě. V opačném případě by již na úhradu nákladů nárok neměl.  

3.1.4 Zákaz kouření  

 Více než jedna třetina respondentů v průzkumu věnovaném sousedským 

vztahům uvedla, že nejvíce je při jejich spokojeném užívání bytu obtěžují sousedé, kteří 

v domě kouří. Kouření v testu předstihlo i takové neduhy společného bydlení, jako je hluk 

sousedů, či nepořádek v domě.35  

 Je tedy patrné, že stejně jako například chov zvířete v bytě, může i kouření 

znepříjemnit a narušit sousedské vztahy. Mimo to, kouření v pronajatém bytě může 

zásadním způsobem znehodnotit samotnou nemovitost pronajímatele. A obdobně, jako je 

nemožné zakázat nájemci v nájemní smlouvě chovat v bytě zvíře, nemůže pronajímatel 

nájemci podle OZ zakázat ani kouření. Ostatně jako u jiných zakázaných ujednáním podle 

§ 2239 OZ, by taková dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem byla nicotná a soudně 

nevymahatelná.  

                                                             
33 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055- 
3014). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 400 
34 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055- 
3014). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 400 
35https://www.rsts.cz/na-chovani-sousedu-si-stezuje-vice-nez-petina-obyvatelu-
bytovych-domu/ 
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 S ohledem na výše uvedené je až s podivem, jaká pozornost a zájem se 

v poslední době věnovala úplnému zákazu kouření v restauracích a jiných veřejně 

přístupných prostorách. Kouření v bytě totiž zákon nezakazuje, ba naopak zákon a priori 

zakazuje jeho zákaz. Přitom zákaz kouření v prostorách, které slouží k bydlení, a kde lidé 

tráví podstatnější část svého života než v restauračních zařízeních, by mělo být chráněno 

podstatně přísněji. „Kouření nepředstavuje „pouhé“ riziko pro zdraví. Kouření zdraví 

jednoznačně poškozuje, a to bez ohledu na množství, kterému jsme vystaveni. Vystavování 

druhého účinkům kouření je porušením základní občanskoprávní zásady „nikomu 

neškodit“ (lat. neminem laedere), resp. „prevenční povinnosti“ zakotvené v § 2900 OZ. 

Kuřák vždy odpovídá za kouř, který vyprodukuje, přestože v tom konkrétním místě není 

zákaz kouření. Je jeho povinností dbát na to, aby nikoho svému kouři nevystavoval.“36. 

Kouření v bytech tedy nejenom obtěžuje ostatní osoby žijící v domě, poškozuje jejich 

zdraví, ale je také způsobilé zásadním způsobem znehodnotit pronajatou nemovitost.  

 Pokud je tedy nájemce silný kuřák, který své vášni holduje i uvnitř bytu, je 

velmi pravděpodobné, že celý interiér bytu včetně veškerého vybavení bude po určité 

době prosycen „vůní“ cigaret. Pokud navíc nájemce dostatečně nevětrá, intenzita 

takového odéru se násobí a vsakuje se i do zdí bytu a mnohdy ani velmi intenzivní větrání 

bytu tento zápach nezahladí. Bydlí-li silní kuřáci v bytě po delší dobu, navrácení do 

původního stavu je pak téměř nemožné.  

3.1.4.1 Prostředky ochrany pronajímatele 

 V souvislosti s kouřením v domě se pronajímatel, stejně jako při chovu zvířete, 

může ocitnout ve dvou rolích. První je ta, že je kouřem nepřiměřeně obtěžován jeho 

nájemce. V takovém případě obdobně platí to, co bylo řečeno u chovu zvířete. Primárně 

by se měl pokusit domluvit s kouřícím sousedem. Pokud by po domluvě obtěžování 

kouřem neustalo, může pronajímatel opět podat tzv. negatorní žalobu na zdržení se 

rušivého jednání – kouření. Žalobce by v takovém případě musel u soudu prokázat, že 

kouř z cigaret ho obtěžuje „nad míru přiměřenou poměrům“, a že kuřák svým počínáním 

omezuje obvyklé užívání jeho bytu. Pokud by dotyčný pokračoval ve vypouštění imisí – 

                                                             
36 KINDL, Tomáš. Zákaz kouření chrání svobodu. Právní rozhledy [online]. 2015, 
2015(12), 442 [cit. 2016-07-28]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nrptembrgvpxa4s7gezf643uojptinbs&groupIndex=3&rowInde
x=0 
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kouře, i po verdiktu soudu dále, mohl by být výkon rozhodnutí vynucován 

prostřednictvím ukládaní opakujících se pokut. Nutno říct, že soudní cesta je velmi 

zdlouhavá, prokazování náročné a pro žalobce finančně náročná alternativa s nejistým 

výsledkem. Nehledě na to, že soudní spory obecně k zlepšení sousedských vztahů 

nepovedou.  

 Druhá situace nastává tehdy, jedná-li se o nájemce – kuřáka. Jak již bylo řečeno, 

pronajímatel nemůže nájemci zakázat, aby v bytě kouřil. Také již bylo uvedeno, že kouř 

může byt a jeho vybavení nenapravitelně poškodit. V takovém případě nastupuje obecná 

povinnost nájemce vůči pronajímateli, a to nahradit vzniklou škodu podle obecných 

ustanovení v § 2894 OZ. Zásadní otázka však zní, zda je možné byt, respektive jeho 

vybavení načichlé kouřem, označit za škodu. Podle ustanovení § 2293 odst. 1 OZ: 

„Nájemce odevzdá byt ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při 

běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel. Komentáře 

k uvedenému ustanovení praví, že nájemce není povinen pronajímateli nahradit běžné 

opotřebení bytu způsobené při řádném užívání. Jestliže by byt byl opotřeben na rámec 

obvyklosti, byl by povinen nájemce toto znehodnocení nahradit37.“  

 Co je myšlenou onou „obvyklostí“, zákon dále nespecifikuje. Zcela jistě bude 

výklad tohoto pojmu záviset na konkrétních situaci a povaze bytu. Je zde ale ponechána 

zjevná míra nejistoty a široká možnost interpretace tohoto pojmu. Je jisté, že nájemce 

bude mít zájem na tom, aby ona „obvyklost“ byla vykládána co extenzivněji, tedy v jeho 

prospěch. Pronajímatel naopak bude usilovat o to, aby tento pojem byl vykládán mezi 

stranami co možná nejúžeji. Právě tyto protichůdné zájmy jistě povedou k mnoha sporům.  

 To, že je byt a jeho vybavení prosyceno kouřem z cigaret, a omezuje to jeho 

další pronájem (především nekuřákům), by se mělo jako „znehodnocení“ předmětu nájmu 

pravděpodobně považovat. Pokud totiž byl nájemci byt předán byt bez zažloutlých stěn a 

rolet, prost jakéhokoliv cigaretového zápachu, měl by ho ve stejném stavu také 

pronajímateli vrátit. V opačném případě by se jen stěží dalo hovořit o odevzdání bytu 

ve stavu, v jakém jej nájemce převzal podle ustanovení § 2293 odst. 1 OZ, a pronajímateli 

by vznikl nárok na náhradu škody. Pronajímateli by totiž objektivně škoda vznikla, ať již 

                                                             
37 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kolektiv. Občanský zákoník: komentář, 
Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074783692. s. 1306 
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z titulu nutnosti financovat nové „nezapáchající“ vybavení bytu, případně z důvodu 

sníženého nájemného v dotčeném bytě. Škodou se totiž rozumí újma nastalá v majetkové 

sféře poškozeného, která je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, 

tj. v penězích. 38 Což by byl nepochybně i uvedený případ.  

 Pro posuzování náhrady škody pak jistě sehraje roli i rozsah vybavení, se 

kterým pronajímatel byt pronajímá. Pokud se pronajímá plně vybavení byt, bude rozsah 

náhrady vyšší, než za situace, kdy se pronajímá byt nevybavený. V každém případě je 

vhodné, a pronajímateli lze jen doporučit, aby si již v nájemní smlouvě s nájemcem 

ujednal povinnost, že po skončení tohoto nájmu, byt uvede do původního stavu alespoň 

tím, že ho vymaluje. 

 V souvislosti s kouřením obyvatel v domě, nelze opomenout ani problematiku 

kouření ve společných prostorách. To může upravovat domovní řád, který je povinnou 

součástí stanov společenství vlastníků jednotek. Je tedy možné, aby domovní řád kouření 

ve společných prostorách, jako jsou chodby, výtahy, schody, sklepy, půdy, domovní 

kotelny atd., zcela zakázal. Porušuje-li tak obyvatel domu povinnost stanovenou 

v domovním řádu, může takové jednání v určitých situacích vyústit až k výpovědi 

nájemní smlouvy. Společný prostor domu, který se však nachází ve speciálním režimu, a 

který v souvislosti s kouřením trápí sousedy snad nejvíce, je balkon domu. Právě kouř 

souseda, který si na balkoně často dopřává cigaretu, a jehož kouř se tak dostává i do 

sousedících bytů, obtěžuje obyvatele byt nejvíce. 

 Balkony totiž sice spadají mezi společné části domu, nacházejí se však ve 

speciálním režimu.39 Je tomu tak proto, že balkon může obývat výhradně majitel, 

případně nájemce bytové jednotky. Nelze tedy prostřednictvím domovního řádu nájemci 

zakazovat, aby na svém balkonu nekouřil. 

3.1.5 Výkon práce (podnikání) v bytě či domě  

 OZ přináší změnu v oblasti nájmu, neboť v bytě již nespatřuje pouze prostor, 

kde nájemce uspokojuje pouze svoje bytové potřeby, ale reálně zde funguje a žije, 

k čemuž práce či podnikání obecně patří. Nově proto může nájemce v bytě i pracovat 

                                                             
38 Definice pojmu škoda: Hendrych, D. a kol. Právnický slovník, Praha 2009 
39 Ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) nařízení vlády č. 366/2013 Sb, Nařízení vlády o úpravě 
některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím 
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nebo podnikat. Ustanovení § 2255 odst. 2 OZ totiž stanoví: „Nezpůsobí-li to zvýšené 

zatížení pro byt nebo dům, může nájemce v bytě i pracovat nebo podnikat.“  

 Nájemce tedy v bytě může vykonávat vlastní výdělečnou či nevýdělečnou 

činnost, přestože je byt jinak určen k bydlení. Jedná se o další výraz snahy eliminovat 

administrativní zásahy do soukromoprávní sféry – důraz je položen na smlouvu, ne na 

stavební povolení.40 Současně se však může jednat o další významný zásah do práv 

pronajímatele, neboť jistě nebude snadné rozlišit, v jakých případech již práce či 

podnikání nájemce v bytě způsobuje zvýšené zatížení. Také je třeba mít na paměti, že byt 

byl pronajat primárně za účelem bydlení nájemce a nikoliv za jiným účelem. S ohledem 

na existenci speciálních ustanovení věnovaných nájmu sloužícího k podnikání v § 2302 

a násl. OZ, by tedy nemělo dojít k situacím, kdy by zcela došlo ke změně bytu na prostor 

sloužící k podnikání. Došlo-li by k takové změně v užívání bytu, nemohl by takový nájem 

být dále považován za nájem bytu a domu podle zvláštního pododdílu a nebyl by jako 

takový ani chráněn. Shrnuto, takový nájem by se posuzoval jako nájem podle obecných 

ustanovení o nájmu § 2201 – 2234 OZ, nikoliv podle zvláštních ustanovení o nájmu bytu. 

 Opět tedy platí obdobně to, co již bylo řečeno u zákazu chovu zvířat a kouření 

v bytě. Pronajímatel nemůže a priori nájemci zakázat v bytě pracovat či podnikat. 

Korektivem pro činnost nájemce v domě je, že podnikání nebo práce v bytě nezpůsobí 

„zvýšené zatížení pro byt nebo dům“. Logicky je však třeba toto ustanovení číst tak, že 

se toto zatížení nedotkne ani ostatních obyvatel domu, jakož i samotného pronajímatele.  

3.1.5.1 Prostředky ochrany pronajímatele 

 Plynulo-li by z činnosti nájemce „zvýšené zatížení pro byt nebo dům“, které by 

rušilo ostatní obyvatele domu, mohli by se takoví uživatelé domáhat toho, aby 

pronajímatel dotčeného bytu učinil vše, aby zajistil v domě náležitý pořádek, a tím zajistil 

ostatním obyvatelům nerušené bydlení. Komentář se k „zvýšenému zatížení“ vyjadřuje 

následovně: „Není ale možné, aby z výkonu podnikatelské činnosti plynulo zvýšené 

zatížení pro byt nebo dům, ať už v podobě množství osob, nebo hluku, prachu, pachu 

                                                             
40 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kolektiv. Občanský zákoník: komentář, 
Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074783692. s. 1216 
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apod.“41V případě, že by zatížení vyplývající z podnikání či práce nájemce dosáhla 

takové intenzity, že by bylo možno ho považovat za hrubé porušení povinností 

vyplývající z nájmu, mohl by pronajímatel dát nájemci výpověď podle § 2288 odst. 1 

OZ.42 

 Co se však týče zvýšeného počtu osob v bytě, bude toto hledisko při posuzování 

„zvýšeného zatížení“ velmi těžké zohlednit. Nájemce má totiž podle ustanovení § 2272 

odst. 1 OZ právo přijímat do své domácnosti kohokoliv. Bude tedy náročné posuzovat, 

zda je zvýšený počet osob v bytě pouze z důvodu návštěvy nájemce, a nikoliv z důvodu 

jeho podnikání nebo práce. Pokud by však zjevně v souvislosti s podnikáním nájemce byla 

obvyklá nebo únosná míra návštěv v bytě překročena, bude jisté vhodné a spravedlivé, 

aby se takový nájemce větší částkou podílel na úklidu domu, provozu výtahu apod. než 

ostatní nájemci.43  

4 Kroky před uzavřením nájemní smlouvy 

4.1 Zjištění informací o nájemci  

 Každý pronajímatel má zájem na tom, aby si našel slušného a spolehlivého 

nájemce. Přenechává-li pronajímatel někomu svůj majetek, je v jeho zájmu, aby byl dům 

či byt i po skončení nájmu nadále obyvatelný. Jako i všude jinde se i pro oblast nájmu 

uplatní obecná zásada – důvěřuj, ale prověřuj. Tím, že pronajímatel věnuje volbě 

pronajímatele dostatečný čas a námahu, může si do budoucna ušetřit mnoho starostí a 

peněz. Neexistuje sice obecný recept na to, jak se vyvarovat všem problémům, které se 

mohou v průběhu nájmu vyskytnou, lze je ale výrazně minimalizovat. Žádný pronajímatel 

si totiž nepřeje neplatiče nebo najít svůj byt po odchodu nájemce zcela zdemolovaný.  

                                                             
41 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kolektiv. Občanský zákoník: komentář, 
Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074783692. s. 1216 
42 KŘEČEK, Stanislav a Barbora TUČKOVÁ. Nájemní a družstevní bydlení podle 
nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 2. aktualizované 
vydání. Praha: Leges, 2016. Praktik. ISBN 9788075021359. s. 58 
43 KŘEČEK, Stanislav a Barbora TUČKOVÁ. Nájemní a družstevní bydlení podle 
nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 2. aktualizované 
vydání. Praha: Leges, 2016. Praktik. ISBN 9788075021359. s. 58 
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 Při výběru nájemce by si tedy měl pronajímatel počínat nanejvíc obezřetně. 

Nikdy nemůže mít sice úplnou jistotu, že se v průběhu nájmu nějaké komplikace 

neobjeví, lze ale konstatovat, že u nájemce, na kterého je vedena řada exekucí, lze s větší 

pravděpodobností očekávat, že by v budoucnu mohly nastat problémy s placením 

nájemného, případně náhrady škody způsobené v bytě. Proto by si měl pronajímatel 

v zájmu ochrany svého majetku, zjistit o nájemci co nejvíce informací. To platí především 

pro situace, kdy se má nájemcem stát úplně cizí osoba.  

 Pro začátek postačí, zadá-li pronajímatel jméno nájemce do internetového 

vyhledávače a zkontroluje odkazy, které by s nájemcem mohly mít nějakou souvislost. 

Samozřejmostí je kontrola sociálních sítí jako je Facebook, Twitter nebo LinkedIn, které 

mohou o nájemci mnohé prozradit. Pokud si však chce pronajímatel prověřit nájemce 

opravdu poctivě a komplexně, měl by si obstarat informace především z veřejných 

rejstříků. 

 V dnešní době, kdy je již celá řada rejstříků veřejně přístupná dálkovým 

přístupem pomocí internetu, lze kontrolu provést z pohodlí domova během několika málo 

minut. Výhodou především je, že lze v těchto rejstřících vyhledat informace zadarmo a 

pouze se základními údaji o nájemci. Je nutno zdůraznit, že účelem takového „lustrování“ 

nájemce není zasahovat do jeho soukromí, ale chránit sebe jako pronajímatele a svůj 

majetek.  

 K nejdůležitějším evidencím, chce-li si pronajímatel prověřit finanční situaci 

nájemce, patří Centrální evidence exekucí (CEE)44, vedená Exekutorkou komorou České 

republiky. Z tohoto veřejného seznamu má pronajímatel možnost zjistit především to, zda 

je proti některé osobě vedeno exekuční řízení a o jakou vymáhanou povinnost se jedná. 

Taková znalost může být pro pronajímatele velmi přínosná, neboť si bude moci utvořit 

představu o solventnosti potenciálního nájemce. 

 Neméně důležitým veřejným seznam je Insolvenční rejstřík. 45 Zde pronajímatel 

najde seznam všech dlužníků, proti kterým bylo v posledních 6 letech zahájeno 

insolvenční řízení. Vzhledem k tomu, že je insolvenční rejstřík přístupný online a ověření 

informací je bezplatné, je použití snadné, a přitom pronajímateli může posloužit jako 

cenný zdroj informací.  

                                                             
44 https://www.ceecr.cz 
45 https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 
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 Pronajímatel se může podívat i na webové stránky pojišťoven, které zveřejňují 

dluhy svých pojištěnců. Vzhledem k tomu, že se tyto údaje zveřejňují až při dosažení 

citelné částky46, objeví-li se na tomto seznamu jméno nájemce, je zřejmé, že jeho dluhy 

již dosahují nemalých částek, a může to být pro pronajímatele znamení, že by s placením 

nájemného mohly být v budoucnu problémy.  

 V zájmu ochrany a bezpečnosti by pronajímatel neměl opomenout zkontrolovat 

i databázi hledaných osob Policie ČR. Tato databáze obsahuje údaje o všech 

pohřešovaných a hledaných osobách, po kterých Policie ČR vyhlásila pátrání. V případě, 

že pronajímatel osobu v databázi najde, měl by se mít na pozoru nejenom on sám, ale měl 

by také zkontaktovat Policii ČR a nahlásit jim svá zjištění. Netřeba zmiňovat, že dokud 

si situaci dané osoby neprověří, rozhodně nelze doporučit s takovou osobou nájemní 

smlouvu podepisovat.  

 Uveďme ještě možnost pronajímatele ověřit si neplatnost předložených dokladů 

nájemce. Na stránkách Ministerstva vnitra je totiž možné zjistit, zda takový doklad nebyl 

ztracen, odcizen či zneplatněn.47 Pokud na těchto stránkách pronajímatel doklad (OP, 

cestovní pas) najde, rozhodně by s takovou osobou neměl žádnou smlouvu podepisovat, 

neboť hrozí značné riziko, že se jedná o jinou osobu, než za kterou se podle předložených 

dokladů vydává. 

4.2 Vypracování předávacího protokolu  

 Předávací protokol je listina, které by měl pronajímatel vedle nájemní smlouvy 

věnovat dostatečnou pozornost. Předávací protokol deklaruje skutečný stav bytu 

v okamžiku předání nájemníkům a měl by být vyhotoven ještě před prvním předáním 

klíčů od bytu nájemci. Protokol se obecně podepisuje současně s nájemní smlouvou, 

případně při faktickém předání bytu, nikoliv však až po jeho předání. V takovém případě 

by totiž již předávací protokol ztrácel smysl, neboť vznikla-li v mezidobí mezi 

                                                             
46 Například VZP uveřejňuje seznam plátců, jejichž celkový zveřejnitelný dluh na 
pojistném na zdravotní pojištění a penále byl k 1. červnu 2016 vyšší než 0,3 mil (zdroj: 
https://www.vzp.cz/platci/dluznici), ZP MV ČR uveřejňuje seznam plátců, jejichž 
celkový dluh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a penále k 31. 3. 2016 byl vyšší 
než částka 100.000 Kč (zdroj: http://www.zpmvcr.cz/platci/dluznici/).  
47 http://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/ 
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odevzdáním bytu nájemci a sepsáním protokolu škoda na bytě nebo jeho vybavení, stává 

se dokazování, že vzniklá škoda je dílem nájemců, v podstatě nemožné.  

 Přestože předávací protokol není povinnou součástí nájemní smlouvy, měl by 

na něm pronajímatel z důvodu zamezení budoucích sporů souvisejících s odevzdáním 

bytu po skončení nájmu trvat, a vypracovat ho velmi pečlivě. Za jakýkoliv nesoulad se 

stavem uvedeným v předávacím protokolu, totiž ručí nájemník. Předávací protokol by 

tedy měl vyčerpávajícím způsobem popsat stav bytu nebo domu včetně jeho vad při 

předání, a tím na jisto postavit, v jakém stavu by nemovitost měla být i v okamžiku 

skončení nájmu.  

 Do předávacího protokolu by se mělo zahrnout vše od vybavení bytu, míry jeho 

opotřebení, veškerých závad, stavu měřidel v bytě (voda, plyn, elektřina), ale i cokoliv 

dalšího, co by pronajímatel považoval za důležité. Mělo by být také uvedeno, kolik klíčů 

od bytu bylo nájemci předáno, případně zda je možné pořizovat jejich kopie. Doporučuje 

se také, aby pronajímatel doplnil předávací protokol i o pečlivou obrazovou dokumentaci 

bytu, např. prostřednictvím fotek nebo videozáznamu. Ty více než strohý popis stavu 

bytu a jeho vybavení zachytí reálný stav předmětu nájmu a zlepší pozici pronajímatele 

při dokazování v možném sporu.  

 Co se týče samotného obsahu předávacího protokolu, tak zcela jistě nesmí 

chybět označení subjektů nájmu – tedy předávajícího a přebírajícího a přesné vymezení 

předmětu nájmu – bytu. Další obsah tak již záleží na vůli pronajímatele. Obecně by měl 

by co možná nejpřesnější, a tak eliminovat možnost rozporování protokolu co nejvíce. 

Pronajímatel nikdy nemůže s naprostou určitostí vědět, kdo se mu do bytu nastěhuje, a 

jak se dotyční budou v bytě chovat. Neprokáže-li vznik škody na jeho majetku, bude tak 

nucen ji hradit ze svého.  

5 Nájemní smlouva – na co si dát pozor 

5.1 Údržba bytu a jeho opravy  

 To, v jakém rozsahu a jakým způsobem bude po dobu trvání nájmu prováděna 

údržba, případné opravy v bytě, je jedním z klíčových vymezení ve vztahu pronajímatel 

– nájemce. Tato oblast prošla v důsledku nové úpravy občanského práva jistým procesem, 
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který byl dovršen na počátku tohoto roku. Za účinnosti staré úpravy byla otázka placení 

nákladů na údržbu a drobných oprav v bytě upravena nařízením vlády č. 258/1995 Sb., 

jímž se prováděl zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a které bylo ke dni 31.12. 2013 

bez náhrady zrušeno. Od 1.1. 2014 tedy chybělo vymezení pojmů, s nimiž v § 2257 odst. 2 

OZ pracoval. Tedy že: „Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné úpravy 

související s užívání bytu.“  

 Od účinnosti OZ bylo tedy na stranách nájemní smlouvy, jak a v jakém rozsahu 

si vzájemná práva a povinnosti související s údržbou bytu a opravami mezi sebou 

upravily. To sebou přirozeně neslo určité problémy. Především proto, že již existující 

smlouvy odkazovaly na již neexistující nařízení a nově vznikající smlouvy zase nebyly 

s to vymezit vzájemná práva a povinnosti v plném rozsahu a zároveň se jejich rozsah lišil 

v každé jednotlivé nájemní smlouvě. Pokud si však nájemce a pronajímatel tyto otázky 

v nájemní smlouvě výslovně neupravili, mohl nastat problém při určení toho, která 

smluvní strana má povinnost zajistit konkrétní opravu nebo údržbu bytu či jeho vybavení. 

Toto období interpretačních nejasností trvalo od 1.1. 2014 až do 31.12. 2015. 

 Naštěstí od 1.1. 2016 začalo platit nové nařízení vlády č. 308/2015 Sb., 

o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, které 

provádí § 2257 OZ, které pojmy „běžná údržba“ a „drobné opravy“ nově vymezuje a tím 

posiluje právní jistotu a vzájemné vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem.  

 Toto nové nařízení vlády přichází s podrobným seznamem, který stanoví, co je 

považováno za „běžnou údržbu“ a „drobné opravy“ bytu. Za běžnou údržbu bytu se 

v souladu s § 2 tohoto nařízení vlády rozumí: „Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování 

a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. 

Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových 

krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou 

údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění 

předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic 

s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, 

kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.“ Náklady na uveden 

běžnou údržbu tedy nese nájemce.  

 Drobná opravy bytu jsou definovány v § 3 nařízení vlády.: „Za drobné opravy 

se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu 
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a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.“ 

Drobné opravy bytu jsou v nařízení specifikovány dvojím způsobem, a to jejich věcným 

vymezením (taxativním výčtem jednotlivých typů oprav), a pak podle výše vynaložených 

nákladů na jejich provedení. Věcné vymezení drobných oprav je obsaženo v ustanoveních 

§ 4 nařízení vlády č. 308/2015 Sb., a patří sem opravy například podlah, dveří, oken, 

opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, výměny 

uzavíracích ventilů u rozvodu plynu, uzavíracích armatur na rozvodech vody, opravy a 

certifikace bytových měřidel, opravy kamen a radiátorů, výměny drobných součástí 

předmětů uvedených atd.“  

 Kromě taxativně věcně vymezených činností v § 4 nařízení vlády, se 

do drobných oprav počítají podle § 5 nařízení vlády č. 308/2015 Sb, podle výše nákladů 

i další, a to za předpokladu, že náklad na jednu takovou opravu nepřesáhne tisíc korun.  

 Vládní předpis v sobě zároveň obsahuje maximální výši ročních výdajů za 

opravy pro nájemníky. Ustanovení § 6 odst. 1 nařízení vlády stanoví: „Přesáhne-li součet 

nákladů za drobné opravy uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku rovnající se 100 

Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za 

drobné opravy.“ Do podlahové plochy bytu se kromě samotného bytu počítají i další 

prostory, které užívá výhradně nájemce (plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a plocha 

balkonů, lodžií a teras se započítá pouze jednou polovinou).  

5.1.1 Prostředky ochrany pronajímatele 

 Díky novému nařízení vlády č. 308/2015 Sb., lze očekávat, že se v praxi vyjasní 

vymezení pojmů „běžná údržba“ a „drobná úprava“. Tím dojde k nepochybnému zvýšení 

právní jistoty mezi stranami. Díky rozsahu zmíněného nařízení, které pokrývá relativně 

široký okruh záležitostí, které má hradit nájemce, zužuje se podstatně prostor pro 

případné spory s pronajímatelem o to, co za dobu trvání nájmu hradit měl nebo neměl.  

 Není vyloučeno, aby si pronajímatel a nájemce sjednali menší rozsah 

povinností, než jak je stanoví nařízení vlády, případně aby se dohodli, že se nájemce 

nebude na údržbě a drobných opravách podílet vůbec. Může to být například v situaci, 

kdy se pronajímatel s nájemcem dohodne, že nájemce bude hradit údržbu a opravu 

v menším rozsahu, než jak je stanoveno v nařízení. Možné je dokonce i ujednání, 

na základě kterého na sebe pronajímatel převezme úhradu za veškerou běžnou údržbu a 

drobné opravy.  
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 Takové ujednání nesměřuje pouze ve prospěch nájemce, ale také pronajímatele, 

neboť ten může mít zájem na tom, aby veškerá údržba i opravy v bytě byly provedeny 

kvalitně profesionálně, nikoliv laicky a „podomácku“ nájemcem. Pronajímatel vůbec 

nemusí mít zájem na tom, aby nájemce jakékoliv opravy v bytě či domě činil. Je také 

možná situace, kdy „běžná údržba“ zůstane i nadále na nájemci, a vyloučí se právě pouze 

provádění „drobných oprav“ nájemcem.  

 Dále je možné, aby si strany v nájemní smlouvě pojmy „běžná údržba“ a 

„drobné úpravy“ blíže specifikovaly. Smluvní strany by ve smlouvě měly vymezit 

význam termínů „běžné údržby“ a „drobných oprav“ nebo pro jejich specifikaci odkázali 

na příslušná ustanovení nařízení. Jistě je vhodné ve smlouvě uvést i způsob, jakým mají 

být vady pronajímateli oznámeny, s časovým určením toho, kdy je strana povinna opravu 

provést. Současně by mělo být uvedeno, kdo bude nést náklady za konkrétní „údržbu“ a 

„opravy“. Opět platí, čím bližší specifikace ve smlouvě, tím lépe pronajímatel předejde 

možným konfliktům a nedorozuměním s nájemcem.  

 Předmětem nájmu je byt, který může mít nekonečně mnoho podob a variant, 

proto je vhodné, a nelze než doporučit s ohledem na specifické požadavky konkrétního 

domu a bytu upravit konkrétní podobu „běžné údržby“ a „drobných oprav“ v nájemní 

smlouvě. Příkladem může být byt či dům, který je nadměrně vlhký a pronajímatel si 

s nájemcem ujednají, že prostor bytu musí být častěji větrán. Cílem není nájemce 

nadměrně zatěžovat, ale naopak umožnit mu nerušený výkon jeho užívacího práva a 

předcházet škodám na majetku pronajímatele.  

5.2 Souhlas s přijetím nového člena domácnosti  

 Nájemní vztah je primárně vztah dvou subjektů – pronajímatele a nájemce. 

Zákon však umožňuje, aby nájemce sdílel byt s jinou osobou, případně osobami, podle 

vlastní volby. OZ tuto možnost výslovně uvádí. Z povahy věci je jistě pochopitelné, že 

nájemce chce byt s někým sdílet, ale na druhou stranu je to pronajímatel, který se může 

ocitnout v nejistém postavení pramenícím z neznalosti počtu osob v jeho bytě a faktické 

nemožnosti regulace jejich počtu. Naopak nájemcovo právo přijímat nové členy je 

vyjádřeno vcelku velkoryse. Ustanovení § 2272 odst. 1 OZ totiž stanoví: „Nájemce má 

právo přijímat ve své domácnosti kohokoliv. Přijme-li nájemce nového člena domácnosti, 

oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-
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li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou 

povinnost.“ 

 Nájemce má tedy zcela volnou ruku ve výběru osoby, která s ním bude byt 

sdílet. To však platí pouze v případě, pokud si pronajímatel právo udělit souhlas s přijetím 

nového člena nájemcovi domácnosti nevyhradí. Tuto možnost výslovně stanoví v § 2272 

odst. 2 OZ: „Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového 

člena do nájemcovi domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další 

případy zvláštního zřetele hodné. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než 

blízké za člena nájemcovy domácnosti se vyžaduje písemná forma.“ 

 Zákon tedy sice formálně umožňuje, aby si pronajímatel souhlas s přijetím 

nového člena do nájemcovi domácnosti ve smlouvě vyhradil, současně však stanoví další 

podmínky, které výkon tohoto práva pronajímatele značně limitují. Takový souhlas totiž 

není třeba v případě, jednalo by se o osoby blízké nájemci anebo další případy zvláštního 

zřetele hodné. Je však dosti nepravděpodobné, že za situace, kdy nájemce někoho přijímá 

do své domácnosti, půjde o zcela cizí osobu. S ohledem na relativně široké vymezení 

osoby blízké,48 se jeví téměř jako nemožné, aby se o osobu blízkou nejednalo. Navíc, 

pokud již tak široký výčet osob blízkých rozšíříme o dosti neurčitý pojem v podobě 

dalších případů zvláštního zřetele hodné. Snahou zákonodárce jistě bylo reagovat na 

situace, kdy přestože určitá osoba do výčtu osob blízkých nepatří, z určitého důvodu je 

zájem na tom, aby i tak mohla s nájemcem sdílet jeden byt (např. z důvody nemoci atd.), 

avšak fakticky tak právo pronajímatele na udělení souhlasu značně oslabil. 

5.2.1 Prostředky ochrany pronajímatele 

 Pronajímatel tedy může do nájemní smlouvy uvést, že s přijetím další osoby do 

nájemcovi domácnosti musí vyslovit souhlas. I přes výše uvedené, by měla v zájmu 

pronajímatele toto ustanovení obsahovat každá nájemní smlouva. Platí však, že tento 

souhlas si pronajímatel může vyhradit pouze v nové nájemní smlouvě, nikoliv již 

v smlouvě uzavřené. 

                                                             
48 Ust. § 22 odst. 1 OZ: Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo 
partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen "partner"); 
jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem 
blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu 
vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu 
trvale žijí. 
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  Proto tedy opět platí, že pronajímatel by na tuto problematiku měl pamatovat 

již při uzavírání nájemní smlouvy a souhlas s přijetím další osoby do nájemcovi 

domácnosti si v ní vyhradit. Pokud mu totiž zákon dává alespoň formálně možnost 

nájemcovo právo přijímat kohokoliv do své domácnosti (bytu pronajímatele) omezit, měl 

by tak učinit. Jistě pronajímatele stálo spousty času a námahy nájemce vybrat a není zcela 

jisté, že by takové požadavky splňovala i osoba, kterou si zvolil nájemce. Je rozhodně 

v zájmu pronajímatele, aby měl nad počtem osob žijících v jeho bytě přehled, a případně 

mohl jejich počet regulovat.  

 Institut souhlasu s přijetím dalších členů nájemcovi domácnosti neslouží pouze 

pro přehled o počtu členů nájemcovi domácnosti, ale především slouží k tomu, aby 

pronajímatel určil kolik osob odebírá, a je povinno platit služby spojené s bytem. Tato 

informace je pro pronajímatele obzvlášť důležitá, a proto by si souhlas měl v každém 

případě v nájemní smlouvě vyhradit.  

5.3 Podnájem  

 Podnájem, též označovaný jako tzv. pronájem nájemního práva, je v OZ 

upraven v ustanoveních § 2274 - 2278. Jedná se o akcesorický právní vztah k hlavnímu 

nájemnímu vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem. Podnájem vzniká na základě 

tzv. podnájemní smlouvy, jejíž trvání je omezeno nejvýše na dobu trvání nájemního 

vztahu mezi pronajímatel a nájemcem. Podnájemní vztah je vztahem mezi nájemcem a 

podnájemcem, nedochází ke vzniku právního vztahu mezi podnájemcem a 

pronajímatelem.49 

 Institut podnájmu zaznamenal v OZ významné změny. Jednou z nich je i 

odstranění podmínky písemného souhlasu pronajímatele s podnájmem v případě, že 

nájemce v bytě trvale bydlí, tj. podnájem části bytu. To je zásadní změna od stávající 

úpravy v SOZ, který vyžadoval souhlas pronajímatele nejen v případě přenechání 

k podnájmu celého bytu, ale i jeho části, a to bez ohledu na to, zda nájemce v bytě bydlel 

či nikoliv.50 V případě absence takového souhlasu pronajímatele, byla taková podnájemní 

smlouva absolutně neplatná, nájemce tak hrubě porušil své povinnosti nájemce, což 

mohlo být důvodem pro výpověď z nájmu. Toto ustanovení však bylo v praxi často 

                                                             
49 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn 354/2004  
50 Ustanovení § 719 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
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obcházeno s odkazem na vedení společné domácnosti nájemce a domnělého podnájemce. 

Současně bylo problematické odlišit příspěvek na domácnost od osoby, která žila 

s nájemcem ve společné domácnosti a platby za podnájem. 

 V OZ tak najdeme podnájem dvojího typu. Buďto nájemce zřizuje užívací právo 

třetí osobě pouze k části bytu nebo pro celý byt. Zákonodárce také rozlišuje situace, zda 

nájemce v době trvání podnájmu v daném bytě bydlí či nikoliv, a spojuje s tím různá 

práva a povinnosti.  

 

5.3.1 Prostředky ochrany pronajímatele 

a) Podnájem bytu – bez souhlasu pronajímatele 

 První je upraven podnájem ve smyslu ustanovení § 2274 OZ, který zní takto: 

„Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i 

bez souhlasu pronajímatele. Ustanovení § 2272 se použije přiměřeně. Nájemce tedy může 

do bytu přijmout podnájemníka, který však nebude členem nájemcovi domácnosti a bude 

mu za podnájem platit stanovenou částku. To zda, nájemce v bytě bydlí, se posuzuje podle 

faktického stavu, nikoliv například podle toho, kde je nájemce hlášen k trvalému pobytu. 

Nájemce v bytě trvale bydlí, uspokojuje-li zde dlouhodobě své bytové potřeby. Podnájem 

nevylučuje ani fakt, kdy nájemce dočasně pobývá jinde než v bytě např. na stáži 

v zahraničí, či zdravotnickém pobytu.“51  

 Ustanovení § 2272 odst. 1 OZ, však ukládá nájemci povinnost oznámit 

pronajímateli zvýšení počtu osob žijících v bytě, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do dvou měsíců od nastěhování nájemce do bytu. Neučiní-li tak, platí vyvratitelná 

domněnka, že porušil svou povinnost nájemce závažným způsobem. Tedy i v případě, že 

nájemce nepotřebuje od pronajímatele souhlas k přijetí podnájemce, musí stále 

pronajímatele informovat o zvýšení počtu osob žijících v bytě stejně jako je tomu u členů 

nájemcovi domácnosti. Neoznámí-li nájemce zvýšení počtu osob žijících v bytě, mohlo 

by takové pochybění vést až k výpovědi nájemce podle § 2288 odst. 1 písm. a) OZ. 

b) Podnájem bytu – jeho omezení pronajímatelem 

                                                             
51 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kolektiv. Občanský zákoník: komentář, 
Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074783692. s. 1258 
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 Přestože OZ nájemci umožňuje přijmout do domácnosti třetí osobu, aby v něm 

bydlela, za předpokladu, že nájemce bude v bytě trvale bydlet, dává současně 

pronajímateli možnost, jak takové právo nájemce korigovat.  

 První nastává za situace, když nájemce nepotřebuje k přijetí podnájemce 

souhlas pronajímatele. I v takové situaci nabízí zákon jistý korektiv sloužící k ochraně 

pronajímatele. Tím je ustanovení § 2772 odst. 3 OZ, podle nějž, má pronajímatel právo 

požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený 

velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a 

hygienicky vyhovujícím podmínkách.  

 Toto ustanovení cílí na situace, kdyby nájemce zřídil užívací právo k části bytu 

takovému počtu osob, které by zjevně nekorespondovalo s povahou a velikostí bytu. 

Zákon ani prováděcí předpis sice nestanoví přesný počet osob, které mohou v bytě bydlet, 

to se bude posuzovat individuálně v každém případě. V praxi se však běžně jako vodítko 

pro doporučení počtu osob bydlících v bytě používá počet obytných místností v bytě, což 

může posloužit jako obecné vodítko pro stanovení adekvátního počtu osob obývající 

konkrétní byt. V případě, že by byl překročen přiměřený počet osob v bytě, mohl by 

pronajímatel nájemci přijetí další osoby zakázat. „Neuposlechnutí takového zákazu by 

bylo porušení nájemcovi povinnosti. V případě dlouhodobosti přeplněnosti bytu, by 

takový stav mohl být posouzen jako hrubé porušení nájemcových povinností, na základě 

čehož by pronajímatel mohl i vypovědět nájemci nájem v souladu s ustanovením § 2288 

odst. 1 písm. a) OZ.“52  

 Druhou možností, jak si pronajímatel může nejúčinněji podnájem ošetřit, je 

ujednání v samotné nájemní smlouvě. Tímto ujednáním může pronajímatel omezit vznik 

podnájmu v jeho bytě. Pronajímatel si může udělení souhlasu se vznikem podnájmu 

v nájemní smlouvě vyhradit. OZ sice stanoví, že pokud nájemce v bytě trvale bydlí, může 

dát do podnájmu část bytu, a to i bez souhlasu pronajímatele. Toto oprávnění nájemce 

však automaticky neznamená a nelze jej vykládat tak, že si pronajímatel udělení souhlasu 

nemůže ve smlouvě vyhradit. Mimo jiné totiž ustanovení § 2274 OZ stanoví, že pro 

případ nájmu časti bytu se použije přiměřeně ustanovení § 2272 OZ. Toto ustanovení 

                                                             
52 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kolektiv. Občanský zákoník: komentář, 
Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074783692. s. 1255 
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pronajímateli umožňuje vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do 

nájemcovy domácnosti. „Toto ustanovení by mělo být použitelné i na případy podnájmu, 

a to i v případě, kdy podnájem nebude v dané výhradě výslovně uveden. Zda se jedná o 

podnájem části bytu (domu) nebo o člena nájemcovy domácnosti, není z pohledu 

pronajímatele významné. Pro pronajímatele je významná pouze ta okolnost, že dochází 

ke zvýšení počtu osob užívajících byt (dům).“53  

 

5.4 Automatické prodloužení nájmu 

 Nový občanský zákoník opět zavádí institut automatického prodloužení nájmu 

bytu v § 2285 OZ, a to takto: „Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří 

měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, 

aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán 

dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva 

vyžaduje písemnou formu.“ 

 Důvodová zpráva k tomuto ustanovení uvádí, že tento “konkludentní nájem” 

má sloužit jako sankce pro pronajímatele v případě, že nedostatečně pečuje o svá práva. 

Uvádí, že: „Tříměsíční lhůta je dost dlouhá na to, aby pronajímatel jednal. Současně je 

lhůta dvou let dostatečně dlouhá pro případnou ochranu nájemce, jíž pronajímatel ještě 

není poškozen nad přiměřenou míru.“54 

 To, že nájem skončil a nájemce byt užívá i nadále, nemusí nutně znamenat, že 

tak činí neoprávněně. Není-li však ujednáno jinak, platí, že v případě, kdy nájemce byt 

užívá i po skončení nájmu, musí ho pronajímatel k vyklizení bytu výslovně vyzvat, a to 

písemnou formou. V opačném případě platí, že je nájem obnoven za podmínek 

stanovených zákonem. Nutnost písemné výzvy se vztahuje jak na nájemní smlouvy na 

dobu určitou, tak i na smlouvy na dobu neurčitou, u které nájem skončil výpovědí. 

                                                             
53 SELUCKÁ, Markéta a Lukáš HADAMČÍK. Nájem bytu a domu po rekodifikaci 
soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074788376. s. 99.  
54Důvodová _zpráva k_zákonu č.89/2012, občanský zákoník: Konsolidovaná verze, 
č.1/2.In:Praha, 2011. Dostupné také z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-
verze.pdf. část č.1/2. s.  
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Aktivní konání ze strany pronajímatele, tedy písemná výzva nájemce, se vyžaduje i 

v případě, rozhodl-li o výpovědi nájmu soud. Pokračoval-li by nájemce v užívání bytu i 

nadále, musel by ho i tak pronajímatel znovu k vyklizení bytu vyzvat.  

5.4.1 Prostředky ochrany pronajímatele 

 Z pohledu nájemce je “konkludentní nájem” jistě výhodný, z pohledu 

pronajímatele tomu již být nemusí. Naštěstí je tato úprava dispozitivní a zákon umožňuje, 

aby si strany ujednaly něco jiného. Povinnost zaslat nájemci, který byt i po skončení 

nájmu užívá, výzvu k vyklizení bytu, je možné vyloučit v nájemní smlouvě. Konkludentní 

prodloužení nájmu tak lze ujednáním stran omezit, popřípadě v nájemní smlouvě zcela 

vyloučit. V takovém případě by byl nájemce povinen byt vyklidit ihned po skončení 

nájmu. Je tedy opět na pronajímateli, jak se k této situaci postaví, a jak si vzájemná práva 

a povinnosti s nájemcem ve smlouvě upraví. Lze jen doporučit, aby v nájemní smlouvě 

automatické obnovení nájmu vyloučil, a to hned z několika důvodů. Primárně 

pronajímatel může nabízet k pronájmu vice bytů, jejichž délka nájmu je různá, a mohlo 

by se tedy stát, že by některého nájemce upomněl písemně vyzvat k vyklizení bytu, a z 

tohoto důvodu by byl nájem obnoven. Důvodů, proč si něco takového pronajímatel 

nemusí vždy přát, může být spousta, a je tedy vhodné a praktické vyloučit konkludentní 

nájem již v nájemní smlouvě.  

 Další komplikací související z písemnou výzvou k vyklizení bytu může být její 

doručení. Doručení může být a mnohdy je velmi problematické obzvlášť tam, kde se mu 

nájemce brání. Přitom řádné doručení písemné výzvy je nutnou podmínkou, aby taková 

výzva byla účinná. Pokud není výzva nájemci doručena, nemůže pronajímatel u soudu 

ani podat žalobu na vyklizení bytu, neboť ta by byla z tohoto důvodu zamítnuta.  

  Z výše uvedeného vyplývá, že omezení či vyloučení obnovy nájmu v nájemní 

smlouvě má své opodstatnění, a pro pronajímatele má jistě nesporné výhody. Je tedy na 

místě, aby si takové ustanovení do své nájemní smlouvy uvedl a vyhnul se potenciálním 

potížím.  

5.5 Zvyšování nájemného  

 Ustanovení § 2248 OZ, říká: „Strany si mohou ve smlouvě sjednat každoroční 

zvyšování nájemného.“ Výše nájemného tak může být předmětem ujednání nejenom 
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v nájemní smlouvě, ale také následně při zvyšování nájemného v průběhu trvání nájemní 

smlouvy. Jak plyne ze zákonné definice, chtějí-li si smluvní strany nájem zvyšovat 

každoročně, musejí si to ve smlouvě sjednat.  

 Zákon umožňuje zvýšení nájemného maximálně jednou ročně. Častější 

zvyšování nájmu možné není. Nic však stranám nebrání, aby takové zvýšení sjednaly 

např. v rozmezí dvou i více let. V zájmu pronajímatele však je, aby takové rozmezí pro 

zvýšení bylo co nejkratší, ideálně tedy jednoleté.  

 Nesjednají-li si strany zvyšování nájmu již v nájemní smlouvě, dostává se 

pronajímatel do podstatně složitější situace. OZ v ustanovení § 2249 odst. 1 OZ totiž 

stanoví: „Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování 

nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení 

nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud 

navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší 

než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž 

nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění 

podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.“ Pokud si tedy strany zvyšování nájmu 

nesjednaly, je pronajímatel limitován jak ve frekvenci, se kterou může nájemci zvyšování 

nájemného navrhnout, tak i výší, o kterou ho může zvýšit.  

5.5.1 Prostředky ochrany pronajímatele 

a) Zvyšování nájemného – ujednáno v nájemní smlouvě 

 Jak je stanoveno v § 2248 OZ, pronajímatel a nájemce si mohou ujednat 

zvyšování nájemného. Zákon umožňuje zvýšení nájemného maximálně jednou ročně. 

Častější zvyšování nájmu možné není. Nic však stranám nebrání, aby takové zvýšení 

sjednaly např. v rozmezí dvou i více let. V zájmu pronajímatele však je, aby takové 

rozmezí pro zvýšení bylo co nejkratší, ideálně tedy jednoleté. Stranám také nic nebrání, 

aby zvyšování nájmu ve smlouvě zcela vyloučily, je však třeba sjednat dobu, po kterou 

se tak děje.  

 Pro zvýšení právní jistoty a posílení postavení pronajímatele, nelze než 

doporučit, aby si smluvní strany podmínky a frekvenci pravidelného zvyšování 

nájemného ve smlouvě rozhodně sjednaly.  

b) Zvyšování nájemného – bez ujednání v nájemní smlouvě 
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 Neujednají-li si smluvní strany zvyšování nájemného v nájemní smlouvě, 

uplatní se § 2249 odst. 1 OZ, který vymezí zákonné podmínky, za kterých pronajímatel 

může nájemci zvýšení nájemného navrhnout.  

 Pronajímatel tedy může navrhnout zvýšení nájmu až do výše „srovnatelného 

nájemného obvyklého v daném místě“. Jak vysoké je „nájemné v místě obvyklé“, nezáleží 

na posouzení pronajímatele, tedy nestanoví ho sám, ani ho nemůže určit na základě např. 

inzerátů realitních kanceláří a vylepených inzerátů v místě bytu. OZ v ustanovení § 2249 

odst. 2 výslovně určí, že: „Prováděcí předpis stanoví podobnosti a postup pro zjištění 

srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.“55 

 Současně může pronajímatel nájemci navrhnout zvýšení nájemného 

v okamžiku, uplynulo-li od posledního zvýšení alespoň 12 měsíců, to platí i pokud bylo 

nájemné sjednáno poprvé. Byl-li návrh nájemci učiněn dříve, nepřihlíželo by se k němu. 

Kumulativně k této podmínce se uplatní i maximální výše, o kterou může být nájem za 

určité časové období zvýšen. Pronajímatel nemůže nájemci navrhovat takové zvýšení, 

které by v souhrnu za 3 roky přesáhlo 20%. Pokud by tedy pronajímatel navrhl zvýšení 

nájemného, které by bylo v rozporu s uvedenými omezeními, nepřihlíželo by se k němu 

a vůči nájemci by nemělo žádný účinek.  

 Další postup pronajímatele a nájemce specifikuje ustanovení § 2249 odst. 1 OZ: 

„Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím 

kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li 

nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením 

nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby 

výši nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, 

namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne 

o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu 

soudu.“  

 Z tohoto ustanovení je zjevné, že souhlasí-li nájemce se zvýšením nájmu, 

situace je jednoduchá a nájemce začne pronajímateli platit zvýšené nájemné počínaje 

třetím měsícem po dojití návrhu na zvýšení nájemného. Nájemce by však měl také 

pronajímatele uvědomit o tom, že se zvýšením nájemného souhlasí, a to do dvou měsíců, 

                                                             
55 Nařízení vlády č. 453/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro 
zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě 
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od dojití návrhu o zvýšení nájmu. Neučiní-li tak, dává zákon totiž pronajímateli možnost 

domáhat se ve stanovené lhůtě tří měsíců žalobou toho, aby výši nájemného určil soud. 

Je však otázkou, zda by taková žaloba byla přípustná i v případě, kdyby nájemce fakticky 

na zvýšení nájmu přistoupil – platil by nájem v nové zvýšené výši. Pravděpodobně nikoliv 

a soud by takovou žalobu zamítl. 56  

 V případě ale, že nájemce se zvýšením nesouhlasí, situace se pro pronajímatele 

značně komplikuje a celý proces zvyšování nájmu podstatně prodlužuje. Aby se tak 

pronajímatel vyhnul zbytečným přím a soudním sporům, jeví se jako nejjednodušší, aby 

si otázku zvyšování již preventivně upravil v nájemní smlouvu.  

5.6 Jistota 

 Jedním z ustanovení OZ, které by mělo posílit postavení pronajímatele 

v nájemním vztahu, je možnost sjednání tzv. jistoty. Ta je nejvýznamnějším 

instrumentem zajišťujícím práva pronajímatele bytu vůči nájemci. Jistota, dříve též 

nazývána jako “kauce”, je vlastně peněžitá záloha ve výši několikanásobku nájemného, 

poskytnutého nájemcem pronajímateli bytu jako záloha pro případ, že by došlo 

k nesplnění povinnosti nájemce. Nová úprava sebou přinesla několik změn tohoto pro 

pronajímatele významného institutu. Ujednání o jistině bývají většinou součástí nájemní 

smlouvy, ale je možné ji sjednat kdykoliv za trvání nájemního vztahu.57 Pro zvýšení 

právní jistoty se však doporučuje její písemné sjednání.  

 Primárně je třeba uvést, že nová úprava zjednodušuje výpočet maximální výše 

jistoty, když se do ní nově nezahrnují zálohy na úhradu za plnění poskytovaná 

v souvislosti s užíváním bytu, jak tomu bylo v ustanovení § 686a odst. 2 SOZ. Podle § 

2254 odst. 1 OZ, se pro výpočet maximální výši jistoty stanoví, že: „Nesmí být vyšší než 

šestinásobek měsíčního nájemného.“  

 Podle ustanovení § 686a odst. 2 SOZ mohl pronajímatel po nájemci požadovat 

jistotu maximálně ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění 

                                                             
56 KŘEČEK, Stanislav a Barbora TUČKOVÁ. Nájemní a družstevní bydlení podle 
nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 2. aktualizované 
vydání. Praha: Leges, 2016. Praktik. ISBN 9788075021359. s. 40 
57 KABELKOVÁ, Eva a Hana DEJLOVÁ. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku: 
komentář: [§ 2201-2357]. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, ISBN 9788074005244. s. 
235 
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poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Podle OZ je možno nově sjednat jistotu až 

do výše šestinásobku měsíčního nájemného. 

 Bohužel je otázkou, zda je použití jistoty ve větší částce v praxi vůbec reálné, 

nebo jestli se bude jednat spíše o teoretickou možnost pronajímatele. Důvodem je 

především fakt, že nájemci většinou nedisponují tak velkými finančními rezervami, aby 

byli schopni vysoké jistoty zaplatit a ustanovení o její maximální výši se tak často stává 

bezzubým. Pronajímatelé se tak musejí obvykle spokojit s jistotami ve výši jednoho 

maximálně dvou nájmů, což nemusí stačit na pokrytí všech nutných úhrad. Nájemců, kteří 

by byli ochotni, případně schopni zaplatit vyšší jistotu, je totiž málo nebo se raději 

poohlédnou po jiném nájmu, kde pronajímatel jistotu nepožaduje, nebo v nižší výši. To 

má v oblastech, kde nabídka volných bytů převažuje nad jejich poptávkou, za důsledek 

to, že se sjednání jistoty v nájemní smlouvě stává spíše výjimkou než pravidlem.  

 Další významnou změnu v oblasti jistoty je rozšíření okruhu dluhů, které mohou 

být jistotou zajištěny. SOZ v ustanovení § 686a odst. 3, totiž stanovil taxativní výčet 

pohledávek, vůči kterým si pronajímatel mohl kauci započítat. Jistota tak měla sloužit 

k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti 

s užíváním bytu nebo k úhradě jiných dluhů nájemce v souvislosti s nájmem přiznaných 

vykonatelným rozhodnutím soudu nebo nájemcem písemně uznaných. Toto omezení již 

nova úprava neobsahuje, když v ustanovení § 2254 odst. 1 OZ stanoví, že jistota poslouží 

jako záruka, že: „Nájemce zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu.“ 

 Jistota se tak jeví jako ideální prostředek, kterým může pronajímatel uspokojit 

své pohledávky za nájemcem bez toho, aby potřeboval jejich uznání ze strany nájemce, 

případně soudu. Avšak nevěnuje-li pronajímatel úpravě jistoty v nájemní smlouvě 

dostatečnou pozornost, můžou ho v souvislosti s jejím užitím překvapit jistá úskalí.  

5.6.1 Prostředky ochrany pronajímatele 

a) Úrok z jistiny  

 Podstatnou změnou oproti stávající úpravě se stává především vrácení jistoty 

po skončení samotného nájmu. Dříve v souladu s § 686a odst. 4 SOZ: „Po skončení 

nájmu pronajímatel vracel nájemci nevyčerpané peněžní prostředky s příslušenstvím.“ 

Podle nové úpravy má nájemce podle § 2254 odst. 2 OZ: „Právo na úroky z jistoty od 

jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.“  
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 Problémem však je, že zákonná sazba úroků nebyla pro daný případ doposud 

žádným předpisem upravena, a proto se použije ustanovení obsahující obecnou úpravu 

úroků v OZ. Ustanovení § 1802 OZ stanoví, že v případě: „Že mají být plněny úroky a 

není-li jejich výše ujednána, platí dlužník úroky ve výši stanovené právním předpisem. 

Nejsou-li úroky takto stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky požadované za úvěry, které 

poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.“ 

 Pro pronajímatele může být velmi problematické, takovou výši úroku zjistit. 

Respektive problémů by v takovém případě musel řešit vícero. Především banky nabízejí 

celou řadu úvěrových produktů a výše úroků se u každého z nich může lišit až o několik 

procent. Pronajímatel se navíc řídí výší úroku v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době 

uzavření smlouvy, nikoliv v místě uzavření nájemní smlouvy. Komentář k OZ uvádí: 

„Dle komentovaného ustanovení jsou rozhodující sazby účinné k okamžiku, kdy se 

smlouva uzavírala. Nelze vycházet ze (snáze zjistitelných) úrokových sazeb platných k 

okamžiku, kdy se o výši úroku rozhoduje. Je nutno si vyžádat úrokové sazby historické, 

resp. osvědčit, že se úrokové sazby v mezidobí podstatněji nezměnily.”58 S ohledem 

na uvedené se na pronajímatele kladou neúměrně vysoké požadavky spojené se 

zjišťováním výše úroku. 

 S ohledem na relativní kogentnost ustanovení týkající se nájmu bytu, od nichž 

se nelze platně odchýlit v neprospěch nájemce, lze dovodit, že nelze smluvním ujednáním 

vyloučit právo nájemce na úrok z jistiny. Je však možné, si výši úroku smluvně sjednat. 

Z ohledem na výše uvedené se tedy jeví jako žádoucí a pro pronajímatele zcela zásadní 

ujednat si výši úroků z jistoty v nájemní smlouvě.  

 Dle komentáře předmětného ustanovení § 1802 OZ, lze však připustit možnost 

smluvního sjednání výše úroku za předpokladu, že nebude pouze “symbolická”. Jako 

nejjednodušší se tak jeví sjednat si úrok jako pevnou částkou za rok.59 

b) Vrácení jistoty 

Další problematikou týkající se jistoty je její vrácení nájemci po skončení nájmu. 

OZ v § 2254 odst.2 stanoví, že: „Jistina se vrací při skončení nájmu, kdy si pronajímatel 

                                                             
58 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 1721-
2054). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 361 
59 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kolektiv. Občanský zákoník: komentář, 
Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5 sv. Komentáře (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074783692. s. 1215 
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může započíst to, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájem se považuje za skončený 

posledním dnem nájmu. Obvykle však pronajímatel ke dni skončení nájmu ještě neví a 

nezná výši veškerých svých pohledávek vůči nájemci (např. případné nedoplatky za 

poskytnuté služby, či z titulu náhrady škody za poškození bytu atd.), a z toho důvodu není 

schopen je přesně vyčíslit.  

 Otázkou tedy je, zda je možné si smluvně ujednat pozdější vrácení kauce. 

Obecným korektivem takového ujednání bude opět ochrana nájemce, jako slabší smluvní 

strany. Takové ujednání by tedy nesmělo být k tíží nájemce a nesmělo by mu ukládat 

zjevně nepřiměřené povinnosti. Takové ujednání by bylo možné, pouze za předpokladu, 

že by bylo ve prospěch i samotného nájemce. Tomu by bylo např. za situace, pokud by 

byla jistota nájemci včas vyplacena, ale později by ji musel zase posílat z titulu 

nedoplatku pronajímateli zpět a byl by tak nucen platit poplatky za takovou transakci. 

Můžeme tedy říci, že lze s nájemcem platně dohodnout na pozdějším vrácení kauce, aniž 

by to znamenalo zkrácení nájemce na jeho právech, je-li to současně i v zájmu samotného 

nájemce.60  

 Aby pronajímatel předešel případným sporům, při kterých by musel nájemci 

jistotu vyplatit bez toho, aniž by v daném okamžiku věděl přesnou částku, kterou si 

z jistoty může odečíst, měl by pronajímatel již v nájemní smlouvě na tuto problematiku 

pamatovat a možnost pozdějšího vrácení kauce tam výslovně stanovit. Jistě by takové 

ujednání výrazně posílilo postavení pronajímatele a mohlo mu ušetřit nemalé peněžní 

prostředky.  

  

                                                             
60 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA a kolektiv. Občanský zákoník: komentář, 
Svazek I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, 5. sv. Komentáře (Wolters Kluwer 
ČR). ISBN 9788074783692. s. 1216 
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6 Závěr  

 Nájemní vztahy jsou významným právním institutem, prostřednictvím kterého 

uspokojuje svou potřebu bydlení stále větší počet osob. Souvisí to především s tím, že 

ceny nemovitostí neustále stoupají, bydlení ve vlastním bytě či domě je pro stále více lidí 

nedostupné, a proto poptávka po kvalitním nájemním bydlení roste. Je proto třeba zaručit 

subjektům nájmu adekvátní podmínky pro realizaci jejich práv ve vzájemné interakci.  

 Přestože zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nabyl účinnosti před více než 

dvěma lety, stále se v souvislosti s jeho přijetím objevují instituty, které jsou společností 

považovány za nové a nejsou tedy v praxi doposud běžně používány. Smluvní strany 

nájmu si tak často neuvědomují, jaké prostředky jim nová právní úprava k ochraně jejich 

práv nabízí a je třeba se o jejich rozvoj zasazovat.  

 V této diplomové práci jsem se snažila uvést instituty, které se v oblasti nájmu 

objevují nově, ale jejichž užití má v nájemních smlouvách své zásadní opodstatnění. 

Vzhledem k tomu, že při psaní této práce jsem na celý institut nájmu bytu nahlížela 

optikou pronajímatele, projevuje se to i v paragrafech, kterým jsem věnovala pozornost. 

Nájem bytu a domu je silně ovlivněn ochranou nájemce jako smluvní strany a zákonná 

úprava obsahuje celou řadu ustanovení, která slouží výhradně k ochraně nájemce. Nelze 

však odhlédnout od skutečnosti, že i pronajímatelé bývají často práva neznalí laici, kteří 

do nájemního vztahu vstupují dobrovolně a s „čistými úmysly“. Toto by podle mého 

názoru měla právní úprava reflektovat a i těmto subjektům by měla být poskytnuta 

srovnatelná míra ochrany.  

 Tato práce se proto snažila prezentovat nejpalčivější problematiku nájemních 

vztahů jako jsou tzv. „zakázaná ujednání“ a ujednání nájemní smlouvy, která jsou 

způsobilá zásadním způsobem posílit postavení pronajímatele především při neshodách 

s nájemci. 

 V úvodu práce jsem se věnovala obecnému vymezení nájmu bytu s důrazem 

na jeho jednotlivé atributy a rozdílnost s předešlou právní úpravou. Předně se jednalo 

o definici obecného nájmu a jeho jednotlivé složky. Dále jsem přikročila k zvláštním 

atributům nájmu bytu.  

 Primárně se jedná o předmět nájmu – tedy byt. Zdůraznila jsem především 

rozdílnost od předešlé úpravy, která neposkytovala ochranu nájmu, jednalo-li se 
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o nezkolaudovaný byt. Za významné jsem považovala především definování pojmu 

„bytové potřeby“. Tento pojem se v oblasti nájmu objevuje nově a je zásadní pro vznik 

nájmu bytu a domu obecně. V nové úpravě tedy platí, že není-li uspokojována bytová 

potřeba nájemce, ochranná ustanovení nájmu bytu a domu se na takový nájem neuplatní. 

V předmětné kapitole také rozvádím možnou problematiku, která s definicí tohoto pojmu 

souvisí.  

 Dalším definujícím pojmem nájmu bytu a domu je délka jeho trvání. Opět platí, 

že zvláštní úprava věnovaná nájmu bytu se uplatí pouze v případě, nejedná-li se o nájem 

za účelem rekreace či ke zjevně krátkodobému účelu. Současně je zřejmé, že určení 

takové „krátkodobosti“ je značně subjektivní a bude až následně vymezeno praxí.  

 Po vymezení pojmů se dostávám k samotné podstatě mé diplomové práce, a to 

k postavení pronajímatele a nájemce. Analyzovala jsem skutečnosti, které v kontextu 

aktuální právní úpravy mohou pronajímatelům přinášet větší problémy jako např. kouření 

nebo chov zvířat v bytě. Vzhledem k tomu, že aktuální úprava v této oblasti výrazně 

favorizuje práva nájemce, zůstává pronajímateli především prevence v podobě 

důkladného poznání svého nastávajícího smluvního partnera. Tuto problematiku jsem 

konkrétně rozvedla uvedením vhodných opatření sloužících k posouzení solidnosti 

potenciálního nájemce. Jedná se především o získání informací z veřejných rejstříků a 

jiných dostupných zdrojů. Výborným nástrojem k ochraně pronajímatele je podle mého 

názoru i kvalitně zpracovaný předávací protokol. Jejich vypracování pronajímatelé často 

podceňují a v případném sporu s nájemcem jim tak chybí účinný důkazní prostředek o 

stavu bytu při předání.  

 Jako poslední jsem si nechala oblasti, které by mely být blíže specifikovány 

konkrétními ujednáními nájemní smlouvy, tak aby pronajímateli zajistili co nejjistější 

právní pozici. Mezi mnou vybrané oblasti patří následující.  

 Jako první se věnuji ustanovení týkající se údržby bytu a jeho oprav. Na počátku 

tohoto roku sice došlo k přijetí předpisu, který definuje dvě základní kategorie výdajů 

spojených s předmětem nájmu, a to tzv. „běžnou údržbu“ a „drobné úpravy“, ale nelze 

než doporučit, aby si smluvní strany tuto oblast upravily konkrétně s ohledem na povahu 

bytu.  

 Změnu v nové úpravě zaznamenalo i právo nájemce přijímat do své domácnosti 

nové členy. Pronajímatel si právo na udělení souhlasu s přijetím nového člena nájemcovi 
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domácnosti může vyhradit ve smlouvě, což mu umožňuje alespoň částečně regulovat 

počet osob déle se v bytě zdržujících.  

 Dalším ujednáním, které jsem považovala za důležité zmínit, je otázka 

podnájmu. I tento institut zaznamenal v nové úpravě zásadní změny. V tomto kontextu je 

důležité upozornit, že pronajímatel může realizaci tohoto práva omezit a vznik podnájmu 

podmínit jeho souhlasem.  

 Ustanovení, které určitě stojí za pozornost, je automatické prodloužení nájmu. 

Tento institut je znovu zaveden do právního řádu a je na místě pronajímatele na jeho 

existenci a případné následky upozornit stejně tak, jako na možnost jeho vyloučení 

v nájemní smlouvě.  

 Vhodné preventivní ustanovení, které jsem do analýzy v rámci své práce 

zakomponovala, je zvyšování nájemného. To si strany mohou sjednat již v nájemní 

smlouvě a předejít tak jeho složité konstrukci stanovené zákonem. Na tomto ujednání má 

opět zájem především pronajímatel, neboť právě na něj následky neadekvátně nízkého 

nájemného přímo dopadají.  

 Poslední zpracovanou oblastí je jistota. Tento institut slouží jako vynikající 

prostředek k zajištění práva pronajímatele vůči nájemci. Současně však stávající úprava 

přinesla takové změny v tomto institutu, že neupraví-li si pronajímatel výši úroku 

z deponované jistoty či podmínky jejího vrácení, může ho takové opomenutí v nájemní 

smlouvě stát nemalé komplikace a zbytečné výdaje.  

 Vzhledem k rozsáhlosti tématu nájmu bytu neobsahuje tato diplomová práce 

veškerá možná ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem. Soustředí se pouze na 

konkrétní ujednání a problematiku, jejichž důležitost si však žádá bližší pozornost této 

diplomové práce. Nemá ambice pokrýt veškerou problematiku pramenící z nájmu, ale 

soustředí se na dílčí cíle, které však ve svém souhrnu mohou nájemní smlouvu v jejím 

obsahu zásadně obohatit.  
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7 Použité zkratky  

Listina - usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 

OZ nebo občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

SOZ - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Ústavní soud – Ústavní soud České republiky 

Nejvyšší soud – Nejvyšší soud České republiky 
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9 Abstrakt 

Tato diplomová práce se snaží poukázat na specifické postavení pronajímatele 

bytu vycházející z úpravy nájmu bytu a domu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském 

zákoníku.  

Práce je členěna do pěti kapitol a dalších podkapitol. Hlavní část mé práce spočívá 

v uvedení konkrétních institutů, které postavení pronajímatele v nájmu oslabují, a naopak 

uvedení vybraných institutů, jejichž správným zakomponováním do nájemní smlouvy se 

může míra právní jistoty a postavení pronajímatele výrazně posílit.  

První kapitola je úvod do problematiky a přináší obecné zamyšlení se nad nájmem 

a vzájemné roli nájemce a pronajímatele v tomto právním vztahu. Zároveň vytyčuje cíl 

práce, kterým je uvedení problémových oblastí nájmu z pohledu pronajímatele, se 

současným návrhem jejich možného řešení.  

Druhá kapitola obsahuje vymezení základních pojmových znaků nájmu bytu a 

domu, s důrazem na jejich charakteristiku a odlišnost od ostatních závazků. 

Třetí kapitola zahrnuje problematiku tzv. zakázaných ujednání a jejich dopad 

na nájem a postavení pronajímatele. Současně jsou uvedeny příklady takových ujednání 

- smluvní pokuta, chov zvířete v bytě, kouření v bytě a práce nebo podnikání nájemce 

v bytě. Součástí jsou také pododdíly věnované ochraně pronajímatele v případě možných 

obtíží pramenících z nemožnosti zákazu určitých ujednání.  

Čtvrtá kapitola si klade za cíl poskytnout pronajímateli komplexní návod pro 

výběr vhodného nájemce a rady v souvislosti s vypracováním předávacího protokolu 

bytu.  

Pátá kapitola se věnuje konkrétním oblastem, jejichž úpravu považuji v nájemní 

smlouvě za zásadní. Jedná se o ujednání, která by pronajímatel měl do své nájemní 

smlouvy zahrnout, neboť jejichž opomenutí, by pro něj mohlo znamenat komplikace 

především v situacích, že nájemce nebude jednat v souladu s nájemní smlouvou. 

Závěr je věnován k shrnutí závěrů uvedených v diplomové práci a zamyšlení se 

nad probranou problematikou. 
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10 Abstract	

The aim of this thesis is to point out the specific status of the lessor in the 

residential lease within the meaning of the Civil Code, act no. 89/2012.  

This thesis is composed of five chapters and additional sub-chapters. The main 

part of this thesis is dedicated to describing the specific areas which might weaken the 

status of the lessor and at the same time to state selected institutes which through correct 

use in the residential lease might notably increase legal certainty and status of the lessor.  

The first chapter serves as the introduction of lease issues and brings the general 

reflection over the role of lessee and lessor in this legal relationship. At the same time 

also sets a target of this thesis, which is the statement of the problematic areas of a 

lease from the perspective of the lessor and suggesting possible solutions. 

The second chapter includes the fundamental features of the residential lease, with 

the emphasis on the characteristics and distinctions from other obligations.  

The third chapter consists of „prohibited agreements“ and their impact on a lease 

and status of the lessor. This chapter also includes examples of these agreements – 

contractual fines, animals in the flat, smoking in the flat and work or business in the flat; 

other subchapters are dedicated to protection of the lessor in the case of problems rising 

from the „prohibited agreements“.  

The fourth chapter sets a goal of providing a lessor with the comprehensive 

manual for the selection of an eligible lessee and how to prepare „handing-over protocol“. 

The fifth chapter is dedicated to specific areas of the lease which I consider to be 

crucial for the proper lease contract. Mainly it contains agreements which should be 

included in the lease contract in order to protect a lessor and whose omission might lead 

to complications especially in cases when a lessee does not act in accordance to the lease 

contract.  

In conclusion, here is a brief summary of the thesis and its findings.  
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