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 1. Úvod

Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou nájmu prostor sloužících k podnikání 

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") a 

jejím cílem je analýza právní úpravy této problematiky a její zhodnocení.

Vzhledem k současným vysokým cenám nemovitostí, které i nadále stoupají, a také 

vzhledem k potřebě podnikatelů mít možnost relativně snadno přesouvat své provozovny, si 

mnoho podnikatelů prostory pouze pronajímá namísto toho, aby je vlastnili. Nadto je jak pro 

drobné živnostníky, tak například pro nadnárodní retailové společnosti, výhodnější namísto 

milionových  investic  do  nákupu  obchodních  prostor,  kanceláří,  dílen  atd.,  tyto  finanční 

prostředky investovat spíše do rozvoje svého podnikání a prostory, ve kterých by provozovali 

své podnikání, si pouze pronajmout. V případě, že potřebují své podnikání přesunout, ukončit 

nebo rozšířit, pak nemusí řešit otázku, co budou se stávajícími prostory, o které již nestojí, 

dále  dělat.  Z  těchto  důvodů  jsou  tedy různé  druhy prostor  sloužících  k  podnikání  hojně 

pronajímány.

Vzhledem k četnosti případů pronajímání prostor sloužících k podnikání je potřeba, 

aby zákonodárce pro tuto problematiku vytvořil  kvalitní  právní  rámec upravující  základní 

práva  a  povinnosti  smluvních  stran.  Vzhledem k  tomu,  že  jsou  potřeby  smluvních  stran 

především co do „pružnosti“ právního poměru diametrálně odlišné od potřeb smluvních stran 

při nájmu bytů či domů, je nájem prostor sloužících k podnikání upraven samostatně, a to v 

§ 2302 až 2315 OZ. V těchto ustanoveních jsou upraveny odchylky od obecných ustanovení o 

nájmu.  Oproti  úpravě  nájmu  bytu  a  domu,  kdy  je  postavení  smluvních  stran  vychýleno 

výrazně  ve  prospěch  nájemce,  je  postavení  smluvních  stran  nájmu prostoru  sloužícího  k 

podnikání v zásadě vyrovnané.

Právní úprava v OZ řeší ovšem pouze základní aspekty nájmu prostor sloužících k 

podnikání. Ve většině případů je nutné zákonnou úpravu dále „dotvořit“ v nájemní smlouvě 

tak, aby s ohledem na konkrétní potřeby smluvních stran pokud možno upravovala veškeré 

možné situace, které mezi smluvními stranami mohou nastat. S ohledem na tuto skutečnost 

tato  práce  obsahuje  kromě  analýzy  a  zhodnocení  platné  právní  úpravy  nájmu  prostor 

sloužících k podnikání také komentáře k některým zákonným ustanovením, jejichž obsahem 

je možný způsob úpravy konkrétního práva nebo povinnosti v praxi.
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 2. Obecně o nájmu

Nájem je konsenzuální právní poměr, který mezi stranami vzniká zpravidla uzavřením 

nájemní  smlouvy,  a  který  spočívá  v  povinnosti  pronajímatele,  jakožto  vlastníka  věci, 

přenechat  jinému,  tedy  nájemci,  určitou  věc  k  dočasnému  užívání  na  straně  jedné  a  v 

povinnosti nájemce platit pronajímateli za přenechání věci nájemné, tedy odměnu, na straně 

druhé.1 Nájem je komplexně upraven zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním 

znění, což je významná změna oproti předchozí právní úpravě platné do 31. prosince 2013. 

Předchozí  právní  úprava  nájmu byla  z  většiny obsažena v zák.  č.  40/1964 Sb.,  občanský 

zákoník,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „OZ  1964“),  ale  celá  úprava  nájmu 

nebytových  prostor  (víceméně  ekvivalent  nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání)  byla 

vyčleněna  do  zák.  č.  116/1990  Sb.,  o  nájmu  a  podnájmu  nebytových  prostor,  ve  znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZNPNP“).

 2.1 Systematika úpravy nájmu

Nájem je  v systematice  OZ zařazen do Části  čtvrté  upravující  relativní  majetková 

práva, konkrétně pak do Hlavy II. (Závazky z právních jednání), Dílu 2. (Přenechání věci k 

užití jinému), Oddílu 3. (Nájem).

Obecná ustanovení o nájmu jsou obsažena v § 2201 až § 2234 OZ, po které následuje 

zvláštní  úprava  některých  speciálních  případů  nájmu,  které  se  vyznačují  určitými 

specifickými kritérii.  Těmito kritérii  jsou účel  nájmu v případě nájmu bytu a  domu nebo 

prostoru sloužícího podnikání, povaha pronajatého předmětu v případě movitých věcí nebo 

dopravního  prostředku,  a  nakonec  postavení  pronajímatele  v  případě  podnikatelského 

pronájmu  věcí  movitých.2 Existují  ovšem  natolik  specifické  případy  nájmu,  že  je  jejich 

úprava, která je k obecným ustanovením o nájmu v OZ v poměru speciality, obsažena v jiných 

specifických  právních  předpisech.  Jedná  se  o  zák. č.  449/2001  Sb.,  o  myslivosti,  zák.  č. 

289/1995 Sb., lesní zákon, zák. č.  256/2001 Sb., o pohřebnictví a řadu dalších zákonů. V 

rámci ustanovení o smlouvách uzavíraných se spotřebitelem, konkrétně v § 1852 až § 1867 

OZ  je  samostatně  upraven  tzv.  timeshare  spočívající  v  úplatném  dočasném  užívání 

ubytovacího zařízení, na který se obecná ustanovení o nájmu použijí podpůrně.3

1 HULMÁK, Milan. § 2201 [Základní ustanovení]. In: HULMÁK M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové  
právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 213. ISBN 978-
80-7400-287-8.

2 Ibid.
3 BAJURA, Jan. § 2201 [Občanský zákoník: komentář]. In: DVOŘÁK J. a kol. Občanský zákoník: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR)., s. 1059. ISBN 978-80-7478-638-9.
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K tomu,  abychom zjistili,  zdali  se  na  konkrétní  případ nájmu použijí  či  nepoužijí 

zvláštní  ustanovení  o  nájmu  bytu  a  domu  nebo  o  nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání 

potřebujeme  zkoumat  především  otázku  za  jakým  účelem  jsou  konkrétní  prostory 

pronajímány.4 Nutnost zkoumat účel pronajímání prostor vychází z úvodních ustanoveních 

konkrétní speciální úpravy. Zejména se jedná o § 2236 odst. 1 OZ, ve kterém stojí, že: „Bytem 

se rozumí místnost nebo soubor 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.“ Obdobně, tedy s akcentem na účel nájmu, je řešeno užití zvláštních ustanovení o 

nájmu prostor sloužících k podnikání v § 2302 odst. 1 OZ, dle kterého: „Ustanovení tohoto 

pododdílu se vztahují  na nájem prostoru nebo místnosti,  je-li  účelem nájmu provozování  

podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li pak prostor nebo  

místnost alespoň převážně podnikání,...“ To je rozdíl oproti předchozí právní úpravě nájmu, 

kdy byl v uvedených případech klíčový předmět nájmu. Dle § 685 odst. 1 OZ 1964: „Nájem 

bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do  

užívání,...“ a  dále  dle  §  3  ZNPNP: „Nájem vzniká  na  základě  písemné nájemní  smlouvy,  

kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání.“ Je tedy 

patrný  posun od silně  formalistického pojetí  předchozí  právní  úpravy ke  stavu,  kdy užití 

zvláštních ustanovení má více odpovídat realitě užívání určitých prostor. Díky tomuto posunu 

by za současné právní  úpravy nemělo dojít  k absurdní  situaci,  kdy si  např.  advokát  nebo 

architekt pronajmou prostory v historickém bytě na Praze 1 a ačkoli tyto prostory využívají 

čistě  za  účelem  podnikání,  jsou  chráněni  stejným způsobem,  jako  nájemci  užívající  byt 

skutečně  k  bydlení.  Je  třeba  dodat,  že  v  případě  nájmu  bytu  právnickou  osobou  by  se 

ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu stejně neužila, jelikož právnická osoba nemůže mít 

dle  judikatury  nejvyššího  soudu  bytovou  potřebu  a  tu  tedy  nemůže  pronájmem  bytu 

uspokojovat.5

V § 2302 odst.  1  in fine OZ je pak výslovně stanoven poměr speciality zvláštních 

ustanovení o nájmu prostor sloužících k podnikání vůči obecné úpravě nájmu.

4 DEJLOVÁ, Hana. § 2201 [Základní ustanovení]. In: KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana. Nájem a pacht  
v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 3 – 4. ISBN 978-80-
7400-524-4.

5 DEJLOVÁ, op. cit., s. 4. a Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2011, sp. zn. 26 Cdo 2080/2009
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 2.2 Pojmové znaky nájmu

Definice  nájmu  je  obsažena  v  §  2201  OZ,  který  nájem  vymezuje  následovně: 

„Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a  

nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.“ Pojmovými znaky nájmu tedy jsou 

(i) předmět nájmu, (ii)  přenechání předmětu k užití,  (iii)  dočasnost nájmu a (iv) úplatnost 

nájmu.6 Někteří autoři pak první dva znaky, tedy předmět nájmu a jeho přenechání k užití 

jinému považují za jeden znak, o kterém pak mluví jako o „přenechání individuálně určené 

věci do užívání“.7 V této diplomové práci bude ovšem dále pracováno s rozdělením na čtyři 

pojmové znaky, a to vzhledem k větší přesnosti takového dělení.

Vymezení pojmových znaků nájmu, respektive jeho podstatných náležitostí, je důležité 

především v kontextu § 1746 odst. 1 OZ, dle kterého se ustanovení OZ upravující jednotlivé 

smluvní  typy použijí  pouze  na  takové smlouvy,  které  mají  zákonem stanovené podstatné 

náležitosti pro určitý smluvní typ.

 2.2.1 Předmět nájmu (dle obecných ustanovení)

Obecné vymezení věcí, které mohou být předmětem nájmu se nachází v § 2202 OZ, 

který ve svém prvním odstavci výslovně uvádí, že pronajmout lze věc movitou, nemovitou i 

její část, přičemž v takovém případě se ustanovení o nájmu použijí pouze na pronajatou část. 

Ze  znění  uvedeného  ustanovení  někteří  autoři  odborné  literatury  dovozují  nemožnost 

pronájmu pouhé části  movité věci8,  ale většinovým názorem je, že z výslovného povolení 

možnosti  pronajmout  část  nemovité  věci  nemůžeme  a  contrario vyvozovat  nemožnost 

pronájmu  části  movité  věci,  a  tak  nic  nebrání  například  pronajmutí  reklamní  plochy  na 

automobilu.9 Výčet  obsažený  v  §  2202  odst.  1  OZ  tedy  nelze  považovat  za  výčet 

vyčerpávající.  Vzhledem  k  rozdílnému  výkladu  tohoto  ustanovení  různými  autory  lze 

uvažovat o tom, zda zákonodárce neměl jeho text formulovat jiným způsobem, tak aby byl 

jeho výklad jednoznačný. Nabízejí se v zásadě dvě možnosti úpravy textu onoho ustanovení. 

První možností je, vypustit z textu jeho druhé věty slovo „nemovité“ a jasně tak vyjádřit, že 

předmětem nájmu může být i část věci. Druhou alternativou pak je možnost pronájmu části 

movité věci výslovně vyloučit.

6 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 216 - 217.
7 BAJURA, op. cit., s. 1060.
8 DEJLOVÁ, op. cit., s. 14.
9 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 229. a BAJURA, op. cit., s. 1066.
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Z povinnosti  nájemce vrátit  při  ukončení  nájmu věc,  která  byla předmětem nájmu 

pronajímateli, která je zakotvena v § 2225 odst. 1 větě první OZ, dovozujeme, že věc, která je 

předmětem nájmu musí být individuálně určena a nezaměnitelná s jinou obdobnou věcí. V 

kontextu  ustanovení  §  553  odst.  2  OZ je  ovšem třeba  dodat,  že  je  přípustné  v  nájemní 

smlouvě  předmět  nájmu  vymezit  pouze  druhově  a  k  individuálnímu  určení  věci  dojde 

dodatečně při jejím předání nájemci. S povinností vrátit pronajatou věc po ukončení nájmu 

souvisí i požadavek na nezuživatelnost v případě movité věci, který je výslovně zakotven v § 

2202 odst. 1 OZ. Dostupné zdroje se nicméně shodují, že v určitých specifických případech je 

možné  pronajmout  i  zuživatelnou  věc.10 Dejlová  tento  výklad  odůvodňuje  následovně: 

„Prvorepubliková praxe, na kterou nový  ObčZ  zjevně v mnoha ohledech navazuje, nicméně  

dovozovala, že předmětem nájmu mohou být i věci považované za zuživatelné, lze-li je užívat,  

aniž  by  se  tím  spotřebovaly.  Za  způsobilý  předmět  nájmu byly  takto  považovány  např.  i  

potraviny, byly-li pronajaty nikoli ke konzumaci (tedy ke spotřebě), ale k jiným účelům, např.  

k účelům výstavním. Tento výklad by bylo možné akceptovat i za současné právní úpravy.“11

V ustanovení § 2202 odst. 2 OZ je výslovně stanoveno, že lze pronajmout i věc, která 

v budoucnu teprve vznikne. Podmínkou však je, že je možné takovou budoucí věc dostatečně 

přesně určit již v době uzavření smlouvy. Toto ustanovení najde své uplatnění například při 

pronájmu prostor v ještě nedostavěné budově. Prostory v takové situaci sice ještě neexistují, 

ale na základě projektové dokumentace je možné určit, kde se budou přesně nacházet a jaké 

budou mít parametry (výměra, umístnění dveří, oken, rozvodů atd.).

 2.2.2 Přenechání předmětu nájmu k užití nájemci

Druhým  pojmovým  znakem  nájmu  vyplývajícím  z  ustanovení  §  2201  OZ  je 

přenechání předmětu nájmu k užití nájemci. Tento pojmový znak můžeme za účelem jeho 

rozboru rozdělit na dvě části, kterými jsou (i) přenechání věci nájemci a (ii) právo nájemce 

věc užívat. 

Je důležité odlišovat přenechání věci nájemci od předání věci nájemci, tím spíše pak 

od předání fyzického z rukou pronajímatele do rukou nájemce. Důvodem pro toto rozlišení je 

především skutečnost,  že  věc  lze  přenechat  k  užívání  i  bez  jejího  předání  nájemci.  Jako 

demonstrativní příklad může posloužit situace, kdy pronajímatel pronajme část obvodové zdi 

svého domu za účelem umístnění reklamy nájemce. Pronajímatel samozřejmě pronajatou část 

zdi neoddělí ze svého domu a tuto část nepředá nájemci do jeho rukou. Pronajatá část zdi 

10 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 229.; DEJLOVÁ, op. cit., s. 14. a BAJURA, op. cit., s. 1066.
11 DEJLOVÁ, op. cit., s. 12.
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zůstane součástí domu. Pronajímatel bude zeď i nadále využívat jako část svého domu, ale 

současně nájemci umožní její pronajatou část užívat způsobem sjednaným v nájemní smlouvě 

(vystavení reklamy).

Jak vyplývá z příkladu uvedeného v předchozím odstavci, některé věci není možné 

nájemci fyzicky předat. Jedná se zpravidla o nemovitosti a jejich části. Pokud má být taková 

věc  předána,  nastupuje  namísto  předání  fyzického  předání  pouze  symbolické,  například 

předáním klíčů nebo podepsáním předávacího protokolu.12 V případě předání věci nájemci, ať 

už fyzického nebo symbolického, se nájemce stává detentorem pronajaté věci.13

Uzavřením nájemní smlouvy vzniká nájemci právo věc, která je předmětem nájmu, 

pouze užívat, nikoli požívat její plody. K rozlišení užívacího a požívacího práva můžeme do 

určité míry použít definici užívacího práva v § 1283 OZ, respektive definici požívacího práva 

v § 1285 OZ.14 Rozdíl mezi těmito dvěma právy spočívá v tom, že ten, kdo má právo cizí věc 

požívat, může z ní oproti pouhému užívání brát plody a užitky. Při užití uvedených ustanovení 

k výkladu užívacího, respektive požívacího, práva v rámci nájmu je však potřeba brát ohled 

na skutečnost, že uvedená ustanovení upravují užívací a požívací právo jakožto práva věcná.

Pokud by si mezi sebou smluvní strany v nájemní smlouvě sjednaly, že účelem nájmu 

je kromě užívání pronajaté věci nájemcem, též požívání užitků a plodů z ní vzešlých, takto 

vzniklý právní poměr by již nebyl nájmem věci, ale jejím pachtem a oprávněný by tedy nebyl  

nájemce, nýbrž pachtýř.15 Je třeba si uvědomit, že výše uvedené smluvní typy se rozlišují 

především podle primárního účelu smlouvy,  tj.  zda je účelem přenechání  věci  cizímu její 

užívání, či požívání. Přenechá-li například vlastník jinému k užívání rodinný dům, na jehož 

zahradě se nachází jabloň, ze které bude oprávněný moci brát jablka, neznamená to, že by se 

jednalo  o  pacht,  jelikož  primárním  účelem  nájmu  je  užívání  domu  za  účelem  zajištění 

bytových potřeb oprávněného. Zde logicky vyvstává otázka, o jaký smluvní typ by se jednalo 

v případě, že by oprávněnému byl přenechán jak dům k užívání, tak přilehlý ovocný sad, 

jehož  plody by oprávněný  mohl  požívat.  Podle  Eliáše  je  vodítkem ke  správnému určení 

smluvního typu v případě pronájmu (popřípadě pachtu) souboru věcí s různým určením určení 

hlavní věci, která je předmětem právního poměru. Bude-li hlavní věcí dům, bude se jednat o 

nájem, bude-li ale hlavní věcí sad, bude se jednat o pacht.16

12 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 213.
13 Ibid.
14 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 555.
15 Ibid.
16 ELIÁŠ, Karel. Pacht. Obchodněprávní revue. 2013, č. 2, s. 33-40
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 2.2.3 Dočasnost nájmu

Dalším pojmovým znakem nájmu stanoveným v § 2201 OZ je dočasnost jeho trvání, 

tedy dočasnost práva osoby užívat cizí věc na základě nájemní smlouvy.  Dočasnost nájmu 

spočívá v tom,  že nájem není trvalým a nezrušitelným převedením užívacího práva k určité 

věci na jinou osobu, ale může (nicméně nemusí) být v budoucnosti vlastníkem věci zrušen, 

skončí  uplynutím  sjednané  doby  nájmu,  nebo  naplněním  sjednané  nebo  zákonem 

předpokládané rozvazovací podmínky, popřípadě jiným zákonem předpokládaným způsobem.

V zákoně sice není výslovně limitována doba, na kterou lze věc pronajmout, ale i tak 

je dle Hulmáka potřeba respektovat meze dovozované prvorepublikovou právní naukou, které 

shrnul následovně: „Nájem nemůže být ujednán na věčné časy, navždy.“17 Krčmář, na kterého 

se  Hulmák  odkazuje,  dovozoval,  že  takové  ujednání  (stejně  tak  v  případě  „dokud  bude 

nájemce platit nájemné“) je nutné vykládat jako ujednání o nájmu na dobu lidského života 

jedné ze stran.18 Tento  Krčmářův výklad lze stále považovat za aktuální,  jelikož současná 

definice  nájmu  se,  co  do  jeho  dočasnosti,  v  zásadě  shoduje  s  tehdejší  definicí  nájmu 

nacházející se v § 1090 Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., Obecný zákoník občanský 

(dále jen „OZO“), a stanovující, že „Smlouva, kterou někdo obdrží užívání nespotřebitelné  

věci na určitý čas a za určitou cenu, nazývá se nájemní (pachtovní) smlouvou vůbec.“

 2.2.4 Úplatnost nájmu

Čtvrtým a  posledním pojmovým znakem nájmu vyjádřeným v § 2201 OZ je  jeho 

úplatnost,  respektive  povinnost  nájemce platit  pronajímateli  nájemné jakožto  protihodnotu 

vůči  přenechání  předmětu  nájmu  k  užívání.  Nájemné  není  nic  jiného  než  odměna 

pronajímatele za přenechání věci k užívání.19 Primárně tedy neslouží k úhradě nákladů na 

údržbu  předmětu  nájmu  či  nákladů  souvisejících  s  jeho  užíváním,  i  když  pronajímateli 

samozřejmě nic nebrání investovat finanční prostředky získané z nájemného do běžné údržby 

či větší rekonstrukce předmětu nájmu.

Aby byl splněn požadavek úplatnosti nájmu, musí být úmyslem smluvních stran při 

uzavření nájemní smlouvy přenechat věc k užívání za úplatu a ve smlouvě musí být tento 

úmysl  náležitě  vyjádřen.  Zde  je  potřeba  zdůraznit,  že  podstatnou  náležitostí  smlouvy  je 

ujednání  o  úplatnosti  nájmu,  nikoli  ujednání  o  výši  či  způsobu určení  nájemného,  jejichž 

17 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 239.
18 KRČMÁŘ,  Jan. Základy  přednášek  o  právu  občanském.  Právo  obligační.  Praha:  nákladem  spolku  čsl. 

právníků "Všehrd", 1926. Publikací Všehrdu. s. 197. In: HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 239.
19 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 280.
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absence nezpůsobuje neplatnost smlouvy.20 Tento závěr je založený především na skutečnosti, 

že nikde v OZ není stanovena povinnost stran sjednat si konkrétní výši nájemného či způsob 

jeho  určení.  Zákon  dokonce  v  ustanovení  § 2217 odst.  2  OZ počítá  s  možností,  že  výše 

nájemného  nebude  v  nájemní  smlouvě  výslovně  sjednána  a  pro  takový  případ  stanovuje 

pravidlo,  že  nájemné  bude  placeno  ve  výši  obvyklé  v  době  uzavření  nájemní  smlouvy. 

Vzhledem k tomu, že současná koncepce úplatnosti nájmu, jakožto jednoho z jeho pojmových 

znaků, navazuje na OZ 1964, je zde možné argumentovat i staršími závěry soudní praxe, dle 

kterých „výše  nájemného nebo způsob jeho určení  není  podstatnou náležitostí  smlouvy  o  

nájmu nemovitostí“.21

 3. Pojem prostoru sloužícího k podnikání

Jak již bylo vyloženo výše v kapitole  2.1 , s účinností OZ došlo ke koncepční změně 

ohledně aplikace ustanovení upravujících některé specifické druhy nájmu. Dnešnímu pojetí 

nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  byl  před  účinností  OZ  nejblíže  dřívější  nájem 

nebytových  prostor,  jehož  úprava  se  nejčastěji  užila  na  nájmy  sjednávané  za  účelem 

podnikání. Nebytové prostory totiž byly v § 1 ZNPNP vymezeny jako:

a) „místnosti  nebo  soubory  místností,  které  podle  rozhodnutí  stavebního  úřadu  jsou  

určeny  k  jinému  účelu  než  k  bydlení,  a  jimiž  jsou  zejména  prostory  určené  k  

provozování  výroby,  obchodu,  služeb,  výzkumu,  administrativní  činnosti,  umělecké,  

výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně  

přístupných prostorů budov; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny,  

sušárny, kočárkárny a půdy“;

b) „byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům“.

Z uvedeného vyplývá,  že  před  účinností  OZ bylo pro užití  zvláštní  úpravy nájmu 

nebytových prostor rozhodující formální určení předmětných prostor, přičemž způsob jejich 

skutečného využití neměl z tohoto hlediska význam.22 Definice prostoru sloužícího podnikání 

je oproti tomu postavena na dominantním materiálním hledisku, kdy je podle § 2302 odst. 1 

OZ  pro  identifikaci  takových  prostor  určující,  zda  je  „účelem  nájmu  provozování  

podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo nebo v této místnosti a slouží-li pak prostor  

20 BAJURA, op. cit., s. 1061. a DEJLOVÁ, op. cit., s. 58.
21 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2011, sp. zn. 26 Cdo 2824/2009: "Podle § 671 odst. 1 ObčZ výše 

nájemného nebo způsob jeho  určení  není  podstatnou náležitostí  smlouvy  o nájmu nemovitostí  uzavřené  
podle § 663 ObčZ; lze proto neplatné ujednání o výši nájemného oddělit od ostatní části smlouvy."

22 LIŠKA,  Petr,  LIŠKOVÁ,  Věra.  Zákon  o  nájmu  a  podnájmu  nebytových  prostor.  4.vydání.  Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2011, s. 2. ISBN 978-80-7400-347-9.
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nebo místnost alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní  

smlouvě  vyjádřen.“  Důvodová  zpráva  k  OZ  pak  toto  ustanovení  upřesňuje,  když 

demonstrativním výčtem objasňuje obsah pojmu podnikání ve vztahu k § 2302 odst. 1 OZ tak, 

že o podnikání se jedná, zejména při: „výkonu či provozu živnosti maloobchodní, restaurační, 

hospodské (včetně tzv. rychlého občerstvení, kaváren, čajoven), nebo roznáškové, hotelové, 

nebo výkonu živnosti řemeslnické, jiné činnosti výrobní nebo skladovací nebo poskytování 

služeb, bez ohledu na to, zda při tom bude docházet ke styku s veřejností či nikoli.“23 Pojem 

podnikáním užitý v zákonné definici výše, má s ohledem na důvodovou zprávu evidentně 

význam  činnosti  ve  smyslu  §  420  OZ.  Z  textu  citovaného  ustanovení  a  příslušné  části 

důvodové zprávy je pak použitím argumentu  a contrario možné dovodit,  že prostor nebo 

místnost, které neslouží podnikání, bude prostorem nebo místností sloužící obecně, místně, či 

jinak prospěšné činnosti.24 Na takový prostor užívaný k provozování prospěšné, respektive 

neziskové, činnosti, se aplikuje pouze obecná úprava nájmu a nikoli zvláštní úprava nájmu 

prostor sloužících k podnikání.

Je potřeba zdůraznit, že kritériem pro určení, zda se jedná o nájem prostor za účelem 

provozování podnikatelské činnosti, je především to, jestli lze či nelze určitou činnost, která 

má být v předmětných prostorách vykonávána, označit za podnikání. Otázka, zda nájemce je 

nebo není podnikatelem, není pro takové určení rozhodujícím kritériem, ale samozřejmě může 

být do jisté míry vodítkem.25 I podnikatelé si totiž mohou pronajmout část nemovité věci za 

jiným  než  podnikatelským  účelem,  např.  za  účelem  rekreace,  parkování  soukromého 

automobilu  či  k  provozování  dalších  aktivit  nenaplňujících  zákonné  znaky  podnikání.  V 

takovém případě  se  nájem řídí  obecnými  ustanoveními  o  nájmu,  to  však  samozřejmě  za 

předpokladu,  že na něj  nelze aplikovat jinou zvláštní  úpravu nájmu. Uvedené pravidlo se 

uplatní i obráceně, tedy v případě, kdy si osoba,  jejímž hlavním předmětem činnosti není 

podnikání,  například  spolek  či  nadace,  pronajme  prostory  k  provozování  vedlejší 

podnikatelské  činnosti,  např.  kavárny,  ve  které  obsluhu  tvoří  zdravotně  postižení  jedinci, 

uplatní  se  na  nájem  takových  prostor  zvláštní  ustanovení  o  nájmu  prostor  sloužících  k 

podnikání.26

Koncepční  změna  popsaná  v  předchozím  odstavci  se  odráží  i  ve  skutečnosti,  že 

zákonodárce v souvislosti s nájmem ustoupil od užívání pojmu „nebytové prostory“ a zavedl 

23 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz, str. 509.
24 SYROVÝ, Lukáš, FOGELOVÁ, Andrea. Nájem prostoru sloužícího k podnikání.  Rekodifikační novinky. 

2013, č. 8, s. 2-3
25 DEJLOVÁ, op. cit., s. 370.
26 Ibid.
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nový pojem „prostory sloužící podnikání“. Jistá blízkost nájmu nebytových prostor a nájmu 

prostor za účelem podnikání vyplývá mimo jiné ze skutečnosti, že se na základě přechodného 

ustanovení § 3074 odst. 1 OZ  většina nájmů nebytových prostor sjednaných před nabytím 

účinnosti 1. lednem 2014, zařadila s účinností OZ do kategorie nájmu prostor sloužících k 

podnikání,  jelikož  účelem  pronájmu  velké  části  nebytových  prostor  byl  skutečně  výkon 

podnikatelské  činnosti.  Nájem  ostatních  tehdejších  „nebytových  prostor“,  které  nejsou 

užívány k  podnikání,  např.  garáže  pronajaté  výlučně  k  parkování  automobilu,  který  není 

využíván k podnikání, se ovšem od 1. ledna 2014 řídí obecnou úpravou nájmu obsaženou v 

ustanovení § 2201–2234 OZ.27

Materiální kritérium, tedy účel nájmu, se však neuplatní absolutně a prostory budou 

nadále považovány za pronajaté za účelem výkonu podnikání například i v situaci,  kdy v 

důsledku ztráty příslušných oprávnění nájemce dojde k ukončení podnikatelské činnosti  v 

pronajatých  prostorách  s  tím,  že  k  tomuto  účelu  nemůžou  být  tímto  nájemcem  nadále 

využívány. Tento závěr lze vyvodit za použití argumentu  per eliminationem z ustanovení § 

2308  OZ,  ve  kterém  jsou  zakotveny  následky  nájemcovy  ztráty  oprávnění  k  výkonu 

podnikatelské činnosti, respektive způsobilosti prostoru k výkonu takové činnosti, na nájemní 

poměr. Tímto následkem je pouze právo nájemce vypovědět nájem na dobu určitou i před 

uplynutím  sjednané  doby.  Dále  nemůže  dle  Humláka  „vést  skutečnost,  že  nájemce  

podnikatelskou činnost v pronajatých prostorách nezahájil nebo ji následně ukončil, k tomu, 

že se změní právní úprava, kterou se řídí závazek (z vůle jedné strany).“28 Autor podotýká, že 

uvedené závěry se vztahují pouze k zákonné úpravě, kterou je s ohledem na ustanovení § 1 

odst.  2 OZ nutno považovat za dispozitivní a je tedy pouze na vůli  stran, zda si  sjednají 

rozdílné  následky  ztráty  oprávnění  k  výkonu  podnikatelské  činnosti  a  ztráty  způsobilosti 

prostor k výkonu takové činnosti, či nikoli.

Oproti  koncepci  ZNPNP, kdy bylo potřeba zkoumat předmět nájmu pouze ve tom 

smyslu, zda příslušný stavební úřad rozhodl, že se jedná o nebytové prostory,  je současná 

situace mnohem komplikovanější.  Je totiž třeba zkoumat jak účel, za jakým jsou prostory 

pronajímány (výklad autora viz. výše), tak to, zda se vůbec jedná o prostor nebo místnost ve 

smyslu § 2302 odst. 1 OZ. Důvodem je především to, že zákonodárce v uvedeném ustanovení 

nijak  nerozvedl,  co  vše  si  lze  představit  pod pojmem „prostory“  a  vystačil  si  s  pouze  s 

formulací: „...nájem prostoru nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské  

27 ŠAFRA, Jan. Nebytové prostory a jejich nájem podle NOZ. ÚNES - Účetnictví neziskového sektoru. Wolters 
Kluwer, 2014, 2014(10), str. 31. 

28 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 489.
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činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li pak prostor nebo místnost alespoň  

převážně podnikání,...“ Je tedy především otázkou výkladu, zda považovat za prostory ve 

smyslu  citovaného ustanovení  například  pouze  soubor  více  místností,  nebo zda  je  možné 

použít výklad širší a za prostory lze označit například komplex budov a pozemků, či dokonce 

pouhý  pozemek.  Vláda  v  důvodové  zprávě  k  OZ  vysvětluje  pojem  „prostor“  poměrně 

restriktivním  způsobem  následovně:  „Zásadně  se  prostorem  sloužícím  podnikání  rozumí  

vystavěná nebo jinak vybudovaná část nemovité věci, která má podle ujednání stran sloužit  

podnikání,...“29 Vzápětí  však  v  důvodové  zprávě  vláda  připouští  nájem prodejního  místa 

například  pro  umístění  stánku či  pultu,  tedy části  nemovité  věci,  která  nutně  nemusí  být 

žádným způsobem trvale vybudována či vystavěna, ale přesto je považována za „prostor“.30 

Pojem „prostor“, ve smyslu § 2302 odst. 1 OZ, je tedy nutno chápat šířeji, než by se z úvodu 

výkladu  v  důvodové  zprávě  zdálo,  ovšem  právní  nauka  se  v  některých  svých  závěrech 

rozchází. Bajura, odkazujíce na důvodovou zprávu, tedy dovozuje, že: „Předmětem nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání může být výhradně nemovitá věc (např. pozemek a na něm  

stojící stavby, nebytová jednotka), popř. její část.“ a „Nemusí jít pouze o stavebně uzavřený  

prostor (v budově), může jít i o prostor na volném prostranství.“31

 4. Vznik a trvání nájmu prostor sloužících k podnikání

 4.1 Forma nájemní smlouvy

S účinností OZ došlo v porovnání s úpravou OZ 1964 k výraznému příklonu k zásadě 

neformálnosti  právních jednání.32 Tato zásada je vyjádřena především v ustanovení  §  559 

odst. 1 OZ, dle kterého má každý: „právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-

li  ve  volbě  formy  omezen  ujednáním  nebo  zákonem.“  Obecná  úprava  nájmu,  stejně  jako 

zvláštní úprava nájmu prostor sloužících k podnikání neobsahují žádná ustanovení, která by 

pro nájemní smlouvu nařizovala určitou formu. V protikladu je pak úprava nájmu bytu, kde 

zákonodárce  v  §  2237  OZ  stanovil,  že  nájemní  smlouva  musí  mít  písemnou  formu.  Z 

uvedeného tedy jasně vyplývá,  že nájem prostor sloužících k podnikání  je ovládán právě 

zásadou neformálnosti právního jednání a sleduje tedy trend celého OZ.

V § 1758 OZ je zakotveno právo smluvních stran sjednat si, že pro uzavření smlouvy 

užijí  určitou  formu,  přičemž  platí  vyvratitelná  domněnka,  že  pokud  tato  forma  nebude 

29 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz, str. 509.
30 Ibid.
31 BAJURA, op. cit., s. 1319.
32 HANDLAR, Jiří. § 559 [Volba formy]. In: LAVICKÝ P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 

1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 2009. ISBN 978-80-7400-529-9.
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dodržena,  tak  nechtějí  být  smlouvou  vázány.  Podle  Hulmáka  může  být  taková  dohoda 

uzavřena  naprosto  neformálně  například  v  podobě ústního  ujednání  učiněného v  průběhu 

jednání o smlouvě.33 Je však potřeba odlišovat dohodu o formě smlouvy od pouhého učinění 

nabídky na  uzavření  smlouvy například  v písemné formě,  jelikož:  „Pouhá skutečnost,  že  

nabídka je učiněna v písemné formě, neznamená, že je projevena vůle uzavřít smlouvu pouze  

v písemné formě.“ Z uvedeného vyplývá, že v případě neexistence ujednání o formě smlouvy, 

lze i písemně učiněnou nabídku k jejímu uzavření akceptovat ústně bez toho, aby to mělo vliv 

na platnost smlouvy.34

V  kontextu  předchozího  odstavce  je  třeba  zmínit  ustanovení  §  564  OZ,  které 

stanovuje,  že:  „Vyžaduje-li  zákon  pro  právní  jednání  určitou  formu,  lze  obsah  právního  

jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě; vyžaduje-li tuto formu jen ujednání  

stran, lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to ujednání stran nevylučuje.“ 

Může  tedy  nastat  situace,  kdy si  smluvní  strany sjednají,  že  nájemní  smlouva  bude  mít 

písemnou formu, ale pokud si totéž nesjednají ohledně jejích změn, dodatků nebo i ukončení 

dohodou,  můžou  tato  právní  jednání  činit  naprosto  neformálně,  tj.  ústně  a  připouští-li  to 

charakter jednání, tak i konkludentně. Jako příklad se nabízí písemné uzavření smlouvy o 

nájmu prostor na dobu určitou a její každoroční ústní prodlužování.

Smlouva,  pro kterou zákon,  dohoda smluvních stran,  případně požadavek jedné ze 

smluvních  stran,  nestanoví  určitou  (písemnou)  formu,  může  být,  dle  ustálené  judikatury 

Nejvyššího soudu, uzavřena z části písemně a z části ústně. 35

Pro  případy,  kdy  byla  (nájemní)  smlouva  uzavřena  jinou  než  písemnou  formou, 

nejčastěji tedy ústně, ale i konkludentně, poskytuje § 1757 OZ možnost písemně si její obsah 

potvrdit. Uvedené ustanovení neupravuje, samozřejmě s výjimkou toho, že musí být písemné, 

jakou by mělo mít takové potvrzení formu. Potvrzení tedy nemusí naplňovat formální znaky 

smlouvy,  tj.  obsah  smlouvy  může  být  písemně  potvrzen  i  formou  jednostranného 

neformálního  shrnutí  vzájemných  práv  a  povinností  zaslaném  jako  dopis  druhé  smluvní 

straně.36 Předpokladem platnosti takového potvrzení je, že jeho obsah odpovídá sjednaným 

smluvním podmínkám a nebude popřen druhou smluvní stranou.

33 HULMÁK, Milan. § 1758 [Nedodržení formy]. In: HULMÁK M. a kol.  Občanský zákoník V. Závazkové  
právo. Obecná část (§ 1721–2054). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 186. ISBN 978-80-
7400-535-0.

34 HULMÁK, Občanský zákoník V., op. cit., s. 187.
35 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.  8.  2015,  sp.  zn.  32 Cdo 3817/2013:  "Není-li  předepsána nebo 

některým z účastníků požadována písemná forma smlouvy, není vyloučeno, aby ji účastníci uzavřeli zčásti  
písemně a zčásti ústně."

36 DEJLOVÁ, op. cit., s. 6 - 7.
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Existuje jeden případ, kdy je i pro nájem prostor sloužících k podnikání vyžadována 

písemná forma. Jedná se o situaci, kdy se smluvní strany rozhodnou, na základě § 2203 OZ, 

zapsat nájemní právo do veřejného seznamu, tj. v případě nájmu nemovitých věcí, respektive 

jejich částí, do katastru nemovitostí. V této situaci však povinnost uzavřít nájemní smlouvu v 

písemné formě neukládá OZ, nýbrž § 15 odst. 1 písm. a) v kombinaci s § 15 odst. 2 zák. č. 

256/2013 Sb.,  zákon o katastru nemovitostí  (dále  jen „KatZ“).37 Ustanovení  § 15 odst.  1 

písm. a) KatZ stanovuje, že přílohou návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí je listina, 

na jejímž základě má být právo zapsáno, tj. nájemní smlouva a § 15 odst. 2 KatZ na toto 

navazuje tak, že k návrhu bez vkladové listiny se nepřihlíží. Pojem „listina“ je právní naukou 

definován  jako:  „písemná  zpráva  zachycená  na  podkladě,  na  jakém  se  písemné  zprávy  

obvykle podávají (např. na papíru, pergamenu či jiné podobné látce).“38

Krom právní jistoty stran nájemní smlouvy ohledně jejího obsahu může mít forma 

jejího uzavření  vliv  i  na některé další  právní poměry.  Hulmák upozorňuje,  že:  „Pokud je  

nájemní smlouva uzavřena písemně, nezávisle na důvodu, vyžaduje zákon písemnou formu  

pro  některá  navazující  právní  jednání,  např.  souhlas  pronajímatele  s přenecháním práva 

užívat  nájemcem podle  § 2215 nebo  souhlas  pronajímatele  se  změnou věci  podle  § 2220 

OZ.“39

Autor se domnívá, že i když zákon nepředepisuje písemnou formu smlouvy o nájmu 

prostor sloužících k podnikání, tak drtivá většina takových nájmů je a nadále i bude uzavírána 

písemně. Ústní forma by mohla mít své místo u krátkodobého nájmu prostor sloužících k 

podnikání,  popřípadě v situaci,  kdy strany ponechají  úpravu naprosté  většiny vzájemných 

práv a povinností v zákonném režimu. Většinou se však smluvní stany, v honbě za co možná 

největší  právní  jistotou,  snaží  ve smlouvě upravit  co možná největší  množství  situací,  do 

kterých  se  za  trvání  nájmu mohou  dostat.  Při  úvahách  o  vhodnosti  ústní  formy nájemní 

smlouvy je potřeba brát v potaz také délku trvání nájmu a v neposlední řadě počet nájemních 

smluv, které příslušná strana uzavírá. Čím delší dobu má nájem trvat, respektive čím více 

ústních nájemních smluv příslušná strana uzavírá,  tím je větší  pravděpodobnost,  že strany 

zapomenou přesné znění toho, co si mezi sebou sjednali.

37 BAJURA, op. cit., s. 1321.
38 STAVINOHOVÁ, Jaruška, PÚRY, František, ŠÁMAL, Pavel. Listina. In: HENDRYCH D. a kol. Právnický 

slovník. 3.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-059-1. 
39 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 213.
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 4.2 Předmět nájmu prostor sloužících k podnikání

K vymezení, jaké věci mohou být předmětem nájmu prostor sloužících k podnikání, 

viz.  výklad  v  podkapitole 2.2.1   (Předmět  nájmu dle  obecných  ustanovení)  a  kapitole 3. 

(Pojem prostoru sloužícího k podnikání).

Řádné vymezení předmětu nájmu je jednou z podstatných náležitostí smlouvy o nájmu 

prostor  sloužících  k  podnikání.  Pokud  by  ujednání  stran  neobsahovalo  jasné  označení 

konkrétního předmětu nájmu, byla by taková smlouva postižena zdánlivostí dle § 553 odst. 2 

OZ z  důvodu její  neurčitosti.  Jako vodítko  ke  správné identifikaci  předmětu  nájmu,  tedy 

prostor, které mají být pronajaty nájemci, poslouží § 8 písm. a), c) a e) KatZ. Pozemek se tedy 

identifikuje s pomocí parcelního čísla a názvu katastrálního území, ve kterém leží, popřípadě 

lze doplnit, zda se jedná o stavební či pozemkovou parcelu (§ 8 písm. a) KatZ). K identifikaci 

budovy  (v  KatZ  ve  vztahu  k  takové,  která  není  součástí  pozemku)  poslouží  označení 

pozemku, na němž je postavena, číslo popisné nebo evidenční a příslušnost budovy k části 

obce, pokud je název části obce odlišný od názvu katastrálního území, v němž se pozemek 

nachází (§ 8 písm. c) KatZ). K identifikaci jednotky se používá označení budovy, v níž je 

vymezena,  není-li  budova  součástí  pozemku,  nebo  označení  pozemku,  je-li  budova  jeho 

součástí, číslem jednotky a jejím pojmenováním (§ 8 písm. e) KatZ).

Pro označení jednotky či jiných prostor, které tvoří pouze část budovy, lze dále využít 

informaci, v jakém patře, respektive nadzemním podlaží, se nachází. Autor upozorňuje, že je 

potřeba oba pojmy důsledně rozlišovat, jelikož pojmem 1. patro se obecně rozumí podlaží 

následující po přízemí, tedy po podlaží zhruba na úrovni terénu. Pojmem podlaží se naproti 

tomu rozumí:  „část  stavby  vymezená dvěma nad sebou následujícími  vrchními  líci  nosné  

konstrukce stropu.“40 Za nadzemní podlaží se pak považuje „každé podlaží, které má úroveň  

podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého  

terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu.“41

Dejlová z účinnosti OZ a ze znovuzavedení zásady superficies solo cedit dovozuje, že 

od 1. ledna 2014 budou v praxi běžně nastávat případy, kdy bude předmětem nájmu pouhá 

část nemovité věci zapsané v katastru, přičemž jako příklad uvádí stavbu stojící na pozemku 

či  její  pouhou část.42 Autor  nesouhlasí  s  tím,  že by se mělo jednat  o zcela  novou situaci 

způsobenou rozdíly v úpravě oproti OZ 1964 a ZNPNP, když i před 1. lednem 2014 byly 

40 ČSN 73 4301 – Obytné budovy, bod 3.3
41 ČSN 73 4301 – Obytné budovy, bod 3.3.2
42 DEJLOVÁ, op. cit., s. 16.

19



běžně  pro  účely  výkonu  podnikatelské  činnosti  pronajímány  pouhé  části  nemovité  věci, 

například  obchodní  prostory  v  rámci  nákupních  center,  kancelářské  prostory  v  rámci 

administrativních budov atd. Situaci, kdy je pronajímána pouze část nemovité věci, kterou 

tedy nelze řádně označit pouze s pomocí údajů zapsaných v katastru nemovitostí, lze poměrně 

elegantně  vyřešit  přiložením plánku  pronajímaných  prostor  jako  přílohu  ke  smlouvě  a  v 

definici předmětu nájmu na tuto přílohu odkázat.

Ze skutečnosti,  že  aplikace příslušné zvláštní  úpravy nájmu nově závisí  na tom, k 

jakému účelu byly prostory pronajaty a nikoli na tom, k jakému účelu byly zkolaudovány 

(výklad  viz.  kapitola  3),  však  nelze  vyvozovat,  že  by strany mohly ignorovat  povinnosti 

uložené veřejnoprávními předpisy.43 Ve vztahu k prostorám pronajímaným za účelem výkonu 

podnikatelské činnosti se jedná zejména o § 126 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ“), podle kterého platí, že: „stavbu lze užívat lze  

užívat  jen  k účelu  vymezenému  zejména  v kolaudačním  rozhodnutí, v oznámení  o užívání  

stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze  

ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.“44 Účelem předmětného ustanovení je, 

aby nebyly  prostory užívány nevhodným způsobem,  v  důsledku  čehož  by mohlo  dojít  k 

ohrožení nebo dokonce poškození zdraví, života, majetku atd.45

Porušení takové zákonné povinnosti,  tj. užívání stavby (resp. její části) v rozporu s 

účelem povoleným dle  StavZ,  naplňuje  (dle  charakteru porušení)  některou ze  skutkových 

podstat přestupků vyjmenovaných v § 178 odst. 1 StavZ. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že 

pokud  by  smluvní  strany  při  uzavření  smlouvy  o  nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání 

ignorovali § 126 StavZ, byla by taková smlouva stižena neplatností ve smyslu § 580 odst. 1 

OZ, dle kterého: „Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní  

jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel  zákona vyžaduje.“ Ze skutečnosti, že 

porušení  povinnosti  v § 126 StavZ je považováno za přestupek lze vyvozovat,  že  takové 

porušení  zákona  zároveň  narušuje  veřejný  pořádek,  čímž  naplňuje  podmínky  absolutní 

neplatnosti dle § 588 OZ.46

Ve světle výkladu výše vyvstává otázka, jak vyřešit situaci, kdy jsou prostory, které 

mají být pronajaty za účelem výkonu podnikatelské činnosti, ještě ve výstavbě a strany chtějí 

ve vztahu k nim smluvně upravit vzájemná práva a povinnosti související s jejich nájmem. 

43 DEJLOVÁ, op. cit., s. 370.
44 BAJURA, Občanský zákoník: komentář., op. cit., s. 1320.
45 Ibid.
46 Ibid.
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Řešením  může  být  buďto  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí,  kde  se  smluvní  strany 

zavážou uzavřít nájemní smlouvu za sjednaných podmínek, nebo rovnou nájemní smlouvy s 

tím, že její účinnost bude sjednána ke dni, kdy nabude kolaudační souhlas (popř. obdoba dle § 

126 StavZ) právní moci. Ve vztahu k druhé možnosti, tedy odložení účinnosti smlouvy, lze 

použít  starší  judikaturu  Nejvyššího  soudu,  dle  které  bylo  možné  vyhnout  se  neplatnosti 

nájemní smlouvy dle  § 3 odst.  2  ZNPNP, ve znění  do 18. října 2005,  právě tím,  že byla 

účinnost smlouvy sjednána až ke dni právní moci kolaudačního rozhodnutí ohledně předmětu 

nájmu.47

 4.3 Účel nájmu

Jak vyplývá z § 2302 odst. 1 OZ (a také názvu Pododdílu 3), v případě nájmu prostor 

sloužících k podnikání, bude jeho účelem provozování podnikatelské činnosti nájemcem v 

pronajatých prostorách, přičemž nájemce je dle § 2213 OZ povinen prostory užívat pouze k 

ujednanému, a není-li ujednán tak k obvyklému, účelu, a to jako řádný hospodář (podrobnější 

výklad v podkapitole  5.1).  Je třeba poznamenat,  že  v případě nájmu prostor sloužících k 

podnikání  si  strany pravděpodobně  sjednají  účel  nájmu  přímo  v  nájemní  smlouvě,  takže 

nebude třeba dovozovat  obvyklý účel,  k  jakému jsou prostory užívány.  Autor  tento závěr 

dovozuje především na základě předpokladu, že je-li pronajímatel vlastníkem objektu, kde se 

nachází vícero prostor k pronájmu (nejběžněji v obchodním centru), je v jeho zájmu zajistit co 

největší pestrost služeb, které mohou nájemci zákazníkům centra poskytnout a také zabránit 

situaci, kdy by si několik nájemců navzájem přímo konkurovalo.

V kontextu ustanovení § 2304 odst. 1 OZ se účelem nájmu rozumí činnost, kterou 

nájemce v prostorách provozuje a způsob, respektive podmínky, jejího výkonu (dle důvodové 

zprávy například  denní  doba výkonu činnosti48).  Dle  citovaného ustanovení  není  nájemce 

oprávněn takový účel nájmu o své vůli měnit, tj. začít v prostorách provozovat jinou činnost 

nebo změnit  způsob či  podmínky jejího výkonu v rozporu s ujednáním stran nebo jejich 

důvodným očekáváním v době uzavření nájemní smlouvy, pokud by taková změna vedla ke 

zhoršení poměrů v nemovité věci nebo by nepřiměřeně poškozovala pronajímatele, či ostatní 

uživatele nemovitosti. Dejlová upřesňuje, že změna činnosti bude vesměs spočívat ve změně 

47 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. 31 Cdo 945/2013: "Smlouva o nájmu bytových 
nebo nebytových prostor je platná i v případě, že v okamžiku jejího uzavření ještě neexistovalo pravomocné  
kolaudační rozhodnutí  ohledně předmětu nájmu, avšak strany ve smlouvě sjednaly,  že účinnost  smlouvy  
nenastane dříve, než bude vydáno kolaudační rozhodnutí a toto rozhodnutí nabude právní moci."

48 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz, s. 509.
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předmětu podnikání vykonávaného v prostorách a změna způsobu či podmínek jejího výkonu 

bude pouze modifikovat původně vykonávanou činnost.49

Ustanovení  má  samozřejmě  dispozitivní  povahu  a  pronajímatel  tak  může  změnu 

činnosti či podmínek jejího výkonu nájemci kdykoli povolit, přičemž pro toto svolení zákon 

nestanovuje žádné formální požadavky (s výjimkou požadavku určitosti právního jednání). 

Lze však jen doporučit, aby si formální požadavky pro takové svolení smluvní strany sjednaly 

v nájemní smlouvě a předešly tak možným sporům a nejasnostem ohledně toho, co svolením 

je a co není.

V případě, že by nájemce bez souhlasu pronajímatele změnil činnost provozovanou v 

pronajatých prostorách nebo způsob či  podmínky jejího výkonu,  vzniklo by pronajímateli 

právo na náhradu způsobené škody, a dále též možnost nájem vypovědět dle § 2309 písm. b) 

OZ, nezjedná-li  nájemce na výzvu pronajímatele  nápravu. Ze skutečnosti,  že zákonodárce 

zařadil tento případ porušení mezi jeden z výpovědních důvodů nájmu na dobu určitou lze 

usuzovat,  že  se  zároveň  jedná  o  „vážný  důvod“  umožňující  vypovězení  nájmu  na  dobu 

neurčitou ve zkrácené výpovědní době dle § 2312 OZ.50

V ustanovení § 2304 odst. 2 OZ je však stanovena výjimka, dle které v případě, kdy se 

v  důsledku  změny  nájemcových  poměrů  změní  provozovaná  činnost  pouze  nepodstatně, 

zákaz dle § 2304 odst. 1 OZ se neuplatní a nájemce takovou změnou žádnou svou povinnost 

neporuší. Dle Dejlové platí výše uvedená výjimka i pro situaci, kdy „budou jinak podmínky 

stanovené odstavcem 1 splněny, tj.  kdy i ona nepodstatná změna činnosti nájemce způsobí  

zhoršení poměrů v nemovité věci či bude nad přiměřenou míru poškozovat pronajímatele či  

ostatní uživatele věci.“51 Jelikož tato výjimka oslabuje postavení  pronajímatele a vnáší  do 

právního poměru mezi jím a nájemcem prvek nejistoty, který zároveň může mít dopad i na 

ostatní  nájemce,  lze  s  ohledem  na  dispozitivní  povahu  ustanovení  doporučit  smluvní 

vyloučení jeho aplikace.

 4.4 Doba trvání

Nájem lze sjednat buďto na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, nikoli však na věčné 

časy  (k  dočasnosti  nájmu  výklad  v  kapitole  2.2.3).  Ujednání  o  době  trvání  nájmu  není 

obligatorní  náležitostí  nájemní  smlouvy.  Smluvní  strany  však  musí  počítat  s  tím,  že 

49 DEJLOVÁ, op. cit., s. 377.
50 BAJURA, op. cit., s. 1325. a DEJLOVÁ, op. cit., s. 378.
51 DEJLOVÁ, op. cit., s. 378.
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neujednají-li si mezi sebou dobu trvání nájmu výslovně, uplatní se nevyvratitelná domněnka 

formulovaná v § 2204 odst. 1 OZ, že se jedná o nájem na dobu neurčitou.52

Zodpovězení otázky, zda je nájem sjednán na dobu určitou nebo neurčitou je důležité 

především  z  hlediska  možností  jeho  skončení.  Zákonná  možnost  smluvních  stran  nájem 

skončit  výpovědí  bez návaznosti  na porušení  podmínek nájmu druhou smluvní  stranou je 

následkem rozlišení nájmu na dobu určitou či neurčitou a nemůže tedy být považována za 

kritérium takového rozlišení.53 Skončení nájmu je podrobně rozebráno níže, v kapitole 8.

V případě nájmu prostor sloužících k podnikání je nejběžnější uzavření nájmu na dobu 

určitou,  kdy konec nájmu je stanoven přesným datem, respektive přesnou dobou ode dne 

zahájení  nájmu.  Je  tomu tak  proto,  že  nájem na dobu určitou  dává  smluvním stranám,  s 

ohledem  na  omezené  možnosti  jeho  výpovědi,  největší  jistotu  a  umožňuje  tak  stranám 

dlouhodoběji plánovat své podnikání. Pokud jde o nájem retailových prostor v obchodních 

centrech, spočívá plánování pronajímatele z velké části i v tom, aby měl ve svém centru a v 

jeho jednotlivých částech ideální mix nájemců s různými předměty podnikání a nalákal tak do 

centra  co  nejvíce  zákazníků.  Bývá  obvyklé,  že  si  smluvní  strany  sjednají  možnost 

opakovaného prodloužení  nájmu o  určitou  dobu,  a  to  za  předpokladu splnění  sjednaných 

podmínek (provozovna nájemce dosáhne určitého obratu, smluvní strany budou řádně plnit 

své povinnost, oznámí svůj úmysl prodloužit dobu trvání ve stanovené lhůtě atd.)

 4.4.1 Rozlišení nájmu na dobu určitou a neurčitou

Autor se s ohledem na skutečnost, že je nájem na dobu neurčitou v OZ definován 

negativně, dále zabývá převážně způsoby určení doby trvání nájmu na dobu určitou. Znění 

důvodové zprávy v zásadě odpovídá konečnému znění ustanovení § 2204 OZ. Ve vztahu ke 

způsobům  určení  doby,  na  kterou  byl  nájem  sjednán,  respektive  jejího  konce,  lze  tedy 

vycházet z výkladu obsaženém v důvodové zprávě. Ačkoli musí být nájem na dobu určitou 

vymezen  sjednanou  dobou,  lze  kromě  jednoznačné  formulace,  např.  že  nájem skončí  za 

patnáct let, použít i formulaci, která je relativně neurčitá, tj. přesně definuje skutečnost, na 

jejímž základě dojde k zániku nájmu, ale nespecifikuje, kdy daná skutečnost nastane nebo by 

měla nastat (zánik nájmu je navázán například na zánik pracovního poměru).54 Oba způsoby 

je možné mezi sebou kombinovat.

52 BAJURA, op. cit., s. 1072.
53 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 239.
54 BAJURA, op. cit., s. 1073. a Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, č. 89/2012 Dz, str. 491.
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Je-li konec nájmu navázán na určitou budoucí skutečnost, bude se jednat o nájem na 

dobu určitou pouze v případě, kdy z vůle stran vyplývá jejich úmysl dobu trvání nájmu časově 

omezit.55 Z toho důvodu je ve vztahu k relativně neurčité formulaci doby trvání (navázání na 

určitou  skutečnost)  nutné  důsledně  rozlišovat  případy,  kdy  je  trvání  nájmu  vymezeno 

doložením času a případy, kdy se jedná pouze o rozvazovací podmínku. Rozdíl mezi těmito 

dvěma instituty spočívá  v  tom,  že  zatímco  u  doložení  času  je  objektivně  jisté,  že  určitá 

skutečnost nastane a maximálně se ještě neví, kdy tomu tak bude, u rozvazovací podmínky je 

nejisté, zda vůbec nastane.56 Pro odlišení doložení času od rozvazovací podmínky je potřeba 

brát  v  potaz  i  subjektivní  názor  smluvních  stran  na  pravděpodobnost  vzniku  předmětné 

skutečnosti. Považují-li strany vznik takové skutečnosti za jistý, jedná se o doložení času, i 

když  by  taková  skutečnost  byla  obvykle  považována  za  rozvazovací  podmínku.57 Z 

uvedeného tedy vyplývá,  že  pokud smluvní  strany považují  za  jisté,  že  určitá  skutečnost 

nastane (doložení času), je jejich úmyslem dobu trvání nájmu časově omezit, naváží-li jeho 

zánik právě na takovou právní skutečnost.

Ve vtahu k uvedené problematice je stále aktuální i starší judikatura Nejvyššího soudu, 

který v minulosti  došel k závěrům, ze kterých dnešní  doktrína stále čerpá.  Nejvyšší  soud 

judikoval, že se jedná o nájem na dobu určitou, je-li skončení nájmu vázáno na podmínku, o 

které je jisté, že nastane, i když není jisté kdy.58

 4.4.2 Nájem na dobu určitou delší než 50 let

V případě nájmu sjednaného na dobu určitou delší padesáti let je v § 2204 odst. 2 OZ 

zakotvena vyvratitelná domněnka, že byl nájem uzavřen na dobu neurčitou s tím, že v prvních 

padesáti letech ho lze vypovědět jen z ujednaných důvodů a ve sjednané výpovědní době. Po 

uplynutí padesáti let mají strany navíc možnost nájem vypovědět stejným způsobem jako na 

dobu neurčitou. Domněnka se aplikuje i na nájem, který byl sjednán na dobu neurčitou, ale 

55 BAJURA, op. cit., s. 1073.
56 DOBROVOLNÁ, Eva. § 550 [Doložení času]. In: LAVICKÝ P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§  

1−654).  1.  vydání.  Praha:  Nakladatelství  C.  H.  Beck,  2014.,  s.  1957.  ISBN  978-80-7400-529-9. a 
HULMÁK, Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014)., op. cit., s. 239.

57 DOBROVOLNÁ, op. cit., s. 1957. Původní zdroj: Wackerbarth in Heidel, Hüßtege, Mansel, Noack,2012, s. 
1055.

58 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2005, sp. zn. 31 Cdo 513/2003: "Z ujednání vyplývá, že skončení  
nájemního  poměru  je  vázáno na  skončení  pracovního  poměru,  tedy  na  skutečnost,  která  v budoucnosti  
nastane (např. smrtí, odchodem do důchodu, tj. v zásadě nezávisle na vůli účastníků] nebo nastane z vůle  
účastníků,  např.  výpovědí  podanou  zaměstnavatelem,  dohodou  apod.  (uvedená  skutečnost  -  skončení  
pracovního poměru - tak nastane z vůle jednoho z účastníků za stanovených podmínek, event. stanoveným  
způsobem)...  Je-li  ujednáno,  že  nájemní  poměr  bude trvat  po dobu trvání  pracovního  poměru nájemce  
u pronajímatele, sjednaného na dobu neurčitou, jde o nájemní poměr na dobu určitou."
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právo jednostranného ukončení  nájmu výpovědí  bylo na dobu delší  padesáti  let  omezeno 

obdobně jako u nájmu na dobu určitou.59 

Důvodová zpráva k OZ uvádí, že ustanovení § 2204 odst. 2 OZ reaguje na nejistotu 

právní praxe zda má být nájem sjednaný na neúměrně dlouhou dobu považovaný za nájem na 

dobu určitou či neurčitou a jaká je hranice neúměrně dlouhé doby.60 Tato nejistota vznikla v 

důsledku  stanoviska  Nejvyššího  soudu,  dle  kterého  nájem  sjednaný  na  dobu  přesahující 

průměrnou dobu lidského života platí za nájem sjednaný na dobu neurčitou.61

Skutečnost, že předmětné ustanovení zakládá pouhou vyvratitelnou právní domněnku 

naznačuje  jeho  dispozitivnost.  K  vyvrácení  této  domněnky  není  bezvýhradně  potřeba 

výslovné vyloučení její aplikace (ačkoli takový postup lze považovat za nejspolehlivější, a to i 

v případech, kdy není předem najisto dané, zda doba nájmu přesáhne padesát let nebo ne62), 

ale  může  vyplynout  i  z  kontextu  ostatních  ustanovení  nájemní  smlouvy  či  okolností,  za 

kterých byla uzavírána, pokud bude zřejmá vůle stran sjednat nájem skutečně na dobu určitou 

delší padesáti let, který ani po uplynutí této doby nebude možné vypovědět jako nájem na 

dobu  neurčitou.63 Autor  se  domnívá,  že  dispozitivnost  ustanovení  §  2204  odst.  2  OZ se 

nejčastěji uplatní právě při pronajímání prostor sloužících k podnikání typu administrativních 

budov, logistických center atd. V případech, kdy je nutné investovat nemalé finanční částky 

do přestavby či rekonstrukce takových prostor, aby vůbec mohly sloužit podnikání nájemce, 

může být pro obě smluvní strany výhodné uzavření nájmu na dobu určitou přesahující 50 let, 

výměnou za financování takových prací  nájemcem. Oproti  tomu při  pronajímání relativně 

malých  retailových  prostor  pravděpodobně  nebude  tato  možnost  příliš  často  využívána, 

jelikož návratnost investovaných prostředků nastane v daleko kratší době.

Ustanovení § 2204 odst. 2 a v něm obsažená domněnka najdou dle Hulmáka uplatnění 

nikoli pouze v případě, kdy je doba nájmu výslovně sjednána na dobu delší padesáti let, ale i v 

případech,  kdy je  předem jisté,  že  uplynutím doby by měl  nájem skončit  až po více než 

padesáti  letech.“64 Autor  považuje  citovaný  výklad  Hulmáka  za  poněkud  nešťastně 

formulovaný, jelikož si jeho jednotlivé části protiřečí (je jisté x měl by), ale domnívá se, že 

59 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 240.
60 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz,  k § 

2204; Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2747/2004
61 Rozhodnutí  Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007, sp.  zn.  28 Cdo 2747/2004: "Ujednání o délce nájmu 

přesahujícího  obvyklou  délku  lidského  života  (v  posuzovaném  případě  100  let)  nemůže  požívat  výhod  
smluvního vztahu uzavřeného na dobu určitou. Takové ujednání svědčí pro závěr, že obsahově jde o smlouvu 
sjednanou na dobu neurčitou.“

62 DEJLOVÁ, op. cit., s. 20.
63 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 241. a BAJURA, op. cit., s. 1074.
64 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 240.
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Hulmák chtěl vyjádřit, že se domněnka dle § 2204 odst. 2 OZ uplatní i v případě, kdy smluvní 

strany předpokládají, že doba nájmu s největší pravděpodobností přesáhne dobu padesáti let a 

tento předpoklad téměř hraničí s jistotou. Jako poněkud absurdní příklad lze uvést situaci, kdy 

by  smluvní  strany  navázaly  ukončení  nájmu  na  uplynutí  dvanáctého  volebního  období 

prezidenta  České  republiky.  Je  prakticky jisté,  že  nájem skončí  za  šedesát  let,  ale  pořád 

existuje jistá pravděpodobnost, že alespoň tři volební období skončí předčasně a nájem tak 

bude ukončen před uplynutím doby padesáti let.

Aplikace domněnky dle § 2204 odst. 2 OZ, závisí mimo jiné na vůli stran v době 

uzavření nájemní smlouvy. Již v té době musí být úmyslem smluvních stran uzavření nájemní 

smlouvu na dobu určitou přesahující  padesát  let,  přičemž za takový případ se nepovažují 

nájmy, které trvají déle než padesát let například v důsledku prodloužení doby trvání dohodou 

stran  či  konkludentního  uzavření  nové  nájemné  smlouvy  ve  smyslu  §  2230  OZ.65 Dle 

Hulmáka  však  výše  uvedené  neplatí,  „jestliže  k prodloužení  nebo  znovuobnovení  nájmu 

dochází bez ohledu na vůli některé ze smluvních stran nebo jestliže dochází k prodloužení  

nájmu o více než padesát let.“66 U pronájmu retailových prostor není výjimečné, že je součástí 

nájemní  smlouvy ustanovení  zakotvující  možnost  jednostranného prodloužení  doby trvání 

nájmu v návaznosti na řádné plnění povinností nájemce a jeho hospodářské výsledky. Pokud 

tedy smluvní strany považují možnost překročení doby trvání padesáti let tímto způsobem za 

reálnou a zároveň nechtějí, aby v důsledku uplatnění § 2204 odst. 2 došlo ke změně jejich 

práv a povinností, lze jim doporučit, aby aplikaci tohoto ustanovení v rámci právní opatrnosti 

výslovně vyloučili.

 4.4.3 Doba nájmu a § 2000 oz

Ve vztahu k nájmu, který je bez vážného důvodu sjednán tak, že zavazuje člověka na 

dobu života, nebo kohokoli (tedy fyzické i právnické osoby) na dobu určitou delší než deset 

let,  je  nezbytné  zmínit  i  obecné ustanovení  o  zániku  závazků  §  2000 OZ,  které  stranám 

umožňuje domáhat se u soudu po uplynutí deseti let od uzavření takové nájemní smlouvy 

jejího zrušení.67 Stejně tak soud zruší závazek,  pokud se okolnosti,  z nichž strany zřejmě 

vycházely při  vzniku závazku,  změnily do té  míry,  že na  zavázané straně  nelze  rozumně 

požadovat, aby byla smlouvou dále vázána. Toto ustanovení má trochu jiný účel než na první 

pohled  podobné ustanovení  §  2204 odst.  2  OZ.  Ustanovení  §  2204 odst.  2  OZ upravuje 

65 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 238.
66 Ibid.
67 ŠAFRA, op. cit., s. 31.; HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 241.; DEJLOVÁ, op. cit., s. 20. a 

BAJURA, op. cit., s. 1074.
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možnost výpovědi dlouhodobého nájmu na dobu určitou, zatímco ustanovení § 2000 zakládá 

právo  smluvních  stran  se  pouze  domáhat  zrušení  závazku  u  soudu.  Podobnost  lze  ale 

spatřovat  v  účelu,  kterým  je  dle  důvodové  zprávy  ochrana  smluvních  stran  před  „tzv.  

šněrovacími úmluvami zavazující  smluvní  stranu po neúměrně dlouhou dobu.“68 Ochranná 

funkce ustanovení se odráží především v jeho odst. 2, dle kterého je vzdání se takového práva 

předem považováno za zdánlivé, není-li zavázanou stranou právnická osoba.

Dostatečně vážným důvodem k uzavření  smlouvy na dobu určitou delší  deseti  let, 

respektive na dobu života člověka, by dle Hulmáka měl zpravidla být pouhý zájem smluvních 

stran na dlouhodobém stabilním užívání a pravidelném placení nájemného69, přičemž Šilhán k 

tomuto  doplňuje  že  „vážnost  důvodu  je  třeba  posuzovat  s ohledem  na  všechny  okolnosti  

případu, zejména ve vztahu k ekonomické racionalitě a rentabilitě, kdy návratnost je z povahy 

věci dosažena až v určitém čase.“70

Co se změny okolností, jakožto důvodu ke zrušení závazku soudem týče, tak musí jít o 

okolnosti, o kterých smluvní strany v době uzavření smlouvy věděly, vycházely z nich a jejich 

následná  změna  byla  v  takové  době  rozumně  nepředvídatelná,  tj.  nesmí  jít  o  běžná 

kontraktační rizika. Může se jednat jak o vnější podmínky, jako je tržní situace a přírodní 

poměry, tak o osobní poměry smluvních stran (rodinné poměry, zdravotní stav atp.).71 Jako 

poměrně aktuální příklad změny přírodních poměrů, kterou lze považovat za závažnou změnu 

okolností ve smyslu § 2000 odst. 1 OZ, lze ve vztahu k nájmu lyžařského areálu závislého na 

přírodním  sněhu  uvést  sérii  relativně  teplých  zim  s  nedostatkem  sněhu,  která  nastala  v 

posledních letech, přičemž ještě před několika lety se toto mohlo jevit jako nepravděpodobné.

 4.5 Fakultativní zápis nájmu do veřejného seznamu

Oproti předchozí úpravě je v § 2203 OZ nově zakotvena možnost zápisu nájemního 

práva k věci evidované ve veřejném seznamu do takového veřejného seznamu. V případě 

nájmu se však jedná pouze o zápis deklaratorní, který na vznik nájmu nemá žádný vliv a 

pouze  informuje  třetí  osoby o  existenci  nájmu.72 Ve vztahu k nájmu prostor  sloužících  k 

podnikání je příslušným veřejným seznamem katastr nemovitostí, což vyplývá ze skutečnosti, 

že předmětem nájmu je v tomto případě nemovitá věc nebo její část (tj. místnost nebo prostor) 

68 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz, str. 467.
69 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 241.
70 ŠILHÁN,  Josef.  § 2000 [Tzv.  šněrovací  smlouvy].  In:  HULMÁK,  M.  Občanský  zákoník  V.  Závazkové  

právo. Obecná část (§ 1721–2054). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1183. ISBN 978-
80-7400-535-0.

71 ŠILHÁN, op. cit., s. 1184.
72 BAJURA, Oop. cit., s. 1070. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 236.
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a  ustanovení  § 11 odst.  1  písm.  q)  KatZ  se  zápisem nájmu  vkladem počítá.73 V katastru 

nemovitostí  se  dle  §  18  odst.  4  vyhl.  č.  357/2013  Sb.,  o  katastru  nemovitostí  (dále  jen 

„KatV“), evidují údaje o zatížené nemovitosti, o nájemci, respektive pachtýři a o posledním 

dnu trvání nájmu, byl-li nájem sjednán na dobu určitou.

Dle důvodové zprávy byla důvodem pro zavedení možnosti zapsání práva nájmu do 

katastru nemovitostí skutečnost, že při obchodu s nemovitostmi má pro kupujícího poměrně 

velký význam informace,  zda je nemovitost,  respektive její  část,  pronajata  či  nikoli.  Jako 

příklad situace, kdy zápis práva nájmu v katastru nemovitostí najde využití, uváděla důvodová 

zpráva nezastavěné pozemky, u kterých často není na první pohled zřejmé, zda je pozemek 

pronajat či nikoli.74 Význam § 2203 OZ je však poněkud oslaben tím, že skutečnost, že u 

příslušné nemovitosti není v katastru nemovitostí evidováno právo nájmu, nezakládá žádnou 

domněnku neexistence takového práva.75 Využití zápisu práva nájmu do katastru nemovitostí 

bude v praxi omezeno zejména tím, že ze smluvních stran nájemní smlouvy na tom má v 

kontextu § 2222 odst.  2 OZ zájem především nájemce, který však k zapsání svého práva 

nájmu potřebuje souhlas pronajímatele.76

Vzhledem k tomu, že je katastr nemovitostí dle ustanovení § 1 odst. 1 KatZ veřejným 

seznamem, uplatní se na zapsaná práva k nemovitým věcem zásada materiální publicity ve 

smyslu § 980 odst. 1 OZ, dle kterého: „Je-li do veřejného seznamu zapsáno právo k věci,  

neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje.“ Toto ustanovení se v systematice OZ sice 

nachází ve hlavě II., která je vyhrazena úpravě věcných práv, ale dle Spáčila a Vrzalové je za 

práva zapsaná ve veřejném seznamu ve smyslu ustanovení § 980 OZ třeba rozumět nejen 

věcná práva, ale i práva závazková, stanoví-li zákon, že se do veřejného seznamu zapisují.77 

Skutečnost, že se nikdo nemůže dovolávat nevědomosti o existenci práva nájmu zapsaného do 

katastru nemovitostí, tj. presumpce znalosti zapsaného stavu, je pro nájemce důležitá zejména 

s ohledem na ustanovení § 2222 odst. 2 OZ, dle kterého: „Neměl-li nový vlastník rozumný 

důvod pochybovat, že kupuje věc,  která není pronajata,  má právo vypovědět nájem do tří  

měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět, že je věc pronajata a kdo je nájemcem.“ S 

ohledem na § 980 pak nemůže nový vlastník nemovitosti ve vztahu k níž je právo nájmu 

73 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 234.
74 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz, str. 490.
75 DEJLOVÁ, op. cit., s. 15 -16.
76 VÍGHOVÁ, Vlasta. Nájem prostoru sloužícího podnikání po 1.1.2014. Otázky a odpovědi v praxi.  2014, 

č. 3, str. 1. 
77 SPÁČIL,  Jiří,  VRZALOVÁ,  Lenka.  § 980  [Domněnka  správnosti  zápisů  ve  veřejném  seznamu].  In: 

SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 
Beck, 2013, s. 12. ISBN 978-80-7400-499-5.
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zapsáno v katastru nemovitostí nájem vypověděn na základě citovaného ustanovení, jelikož 

taková neznalost jde k jeho tíži.78 K tomuto Hulmák dodává, že: „Jde-li o prodej nemovité  

věci v soudní (§ 336a a § 336l odst. 5 OSŘ) či exekuční dražbě (§ 69 EŘ), povede zápis nájmu 

ve  veřejném  seznamu  k tomu,  že  takové  právo  nezanikne,  ledaže  bude  rozhodnuto  jinak  

(§ 336a odst. 2 OSŘ).“79

Vzhledem k tomu,  že  je  nájemní  smlouva,  jakožto  vkladová listina,  zakládána do 

sbírky listin katastru nemovitostí, se Hulmák domnívá, že zapsání práva nájmu do katastru 

nemovitostí by ve vztahu k nájmu, do kterého nový vlastník vstupuje nabytím vlastnického 

práva k nemovité  věci  jako nový pronajímatel,  mohlo mít  vliv  také na postavení  nového 

vlastníka nemovité věci ve vztahu k nájemci.80 Dle § 2221 odst. 2 OZ nejsou pro nového 

vlastníka závazná taková ujednání o pronajímatelových povinnostech, která nestanoví zákon a 

o  kterých  zároveň  nevěděl.  Je-li  však  v  důsledku  zápisu  nájmu  do  katastru  nemovitostí 

presumováno, že kupující věděl o existenci nájmu vztahujícího se k předmětné nemovitosti, 

aplikuje se dle dostupné literatury obecné ustanovení § 4 odst. 2 OZ81,  podle kterého měl 

kupující nahlédnout do sbírky listin a podmínky nájmu, respektive povinnosti pronajímatele, 

si prostudovat.82 Hulmák k této problematice doplňuje, že se toto pravděpodobně neuplatní na 

změny  nájemní  smlouvy,  které  se  do  sbírky  listin  katastru  nemovitostí  obvykle  zakládat 

nebudou.83

 4.6 Nájemné

Jak již bylo vyloženo v podkapitole   2.2.4  ,  úplatnost  je dle  § 2201 OZ jedním z 

pojmových znaků nájmu a jako taková musí být v nájemní smlouvě sjednána, případně musí 

jasně vyplývat z vůle stran. Onou úplatou za přenechání věci k užívání nájemci je nájemné 

hrazené  nájemcem  pronajímateli.84 Nájemce  platí  nájemné  za  dobu  nájmu  od  okamžiku 

přenechání věci k užívání, není-li ujednáno jinak.85 Lze-li tedy dovodit, že je určitá smlouva o 

přenechání  věci  k  užívání  jinému nájemní  smlouvou  (je-li  zřejmý úmysl  stran,  aby bylo 

78 BAJURA, op. cit., s. 1071.
79 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 236.
80 Ibid.
81 "Činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli vědomost, jakou si důvodně  

osvojí  osoba případu znalá při  zvážení okolností,  které jí  musely být  v jejím postavení zřejmé.  To platí  
obdobně, pokud právní řád spojuje určitý následek s existencí pochybnosti."

82 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 299.; DEJLOVÁ, op. cit., s. 77. a BAJURA, op. cit., s. 1127.
83 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 236 – 237.
84 BAJURA, op. cit., s. 1108.
85 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 280.
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přenechání  úplatné),  má  nájemce  povinnost  platit  pronajímateli  nájemné  i  bez  zvláštního 

ujednání takové povinnosti, a to na základě § 2213 OZ.86

Právní úprava nájmu je systematicky zařazena do Části čtvrté OZ, z čehož vyplývá, že 

nájem patří  mezi  závazkové  právní  poměry.  S  ohledem na  tuto  skutečnost  a  na  obecné 

ustanovení § 1722 OZ, dle kterého „plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové  

povahy  a odpovídat  zájmu  věřitele,  i když  tento  zájem není  jen  majetkový“,  je  základním 

znakem nájemného jeho majetkový charakter.87

Není-li  ujednáno jinak,  vyplývá z textu ustanovení  § 2217 odst.  2 OZ, že má být 

nájemné  placeno  v  penězích.  Zákon,  především  pak  ustanovení  §  2217  OZ,  nicméně 

nepředepisuje určitou formu nájemného jako povinnou a s ohledem na obecné ustanovení § 1 

odst.  2  OZ si  tedy smluvní  strany mohou sjednat  formu libovolnou.  Ke stejnému závěru 

dospěla i starší judikatura, která je v tomto ohledu stále aktuální.88 Možné je tedy plnění v 

penězích,  naturáliích  (zboží,  výrobky  apod.),  v  provedení  určitých  prací  (například 

rekonstrukce pronajímaných prostor)  nebo v poskytování určitých služeb, přičemž jedinou 

podmínkou  je  majetková  povaha  takového  plnění.89 Starší  judikatura  dovozovala,  že  za 

nájemné nemůže být považováno naturální plnění nájemce spočívající  v povinnosti  pouhé 

běžné údržby pronajaté věci90, k čemuž ale Hulmák doplňuje, že pokud je sjednána povinnost 

údržby ve větším než pouze běžném rozsahu, již má takové plnění majetkový charakter a o 

nájemné se tedy jedná.91

Ohledně způsobu určení  hodnoty nepeněžitého plnění  panuje  v  dostupné literatuře 

spor. Dejlová tvrdí, že „za majetkovou hodnotu nájemcem poskytovaného nepeněžitého plnění  

je třeba považovat majetkovou hodnotu tohoto plnění z pohledu pronajímatele, tj. to, o co se  

zvýšila právě jeho aktiva, snížila jeho pasiva, či co nemusel vydat, ačkoli by k tomu byl za  

běžných okolností  povinen.“92 Hulmák s  jejím tvrzením nesouhlasí  a domnívá se,  že „jde 

o cenu plnění  poskytovaného nájemcem, tj.  cenu,  za kterou by dané dílo  bylo provedeno,  

nikoliv zhodnocení nemovitosti (stejně jako cena podle smlouvy o dílo)“.93

86 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 493.
87 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 430. 

a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 280.
88 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2001, sp. zn. 28 Cdo 2124/2001: "Nájemné nemusí být plněno  

v penězích, může být plněno ve výkonech, či jinou formou, kterou lze ocenit."
89 BAJURA, op. cit., s. 1108. a DEJLOVÁ, op. cit., s. 62.
90 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2003, sp. zn. 26 Cdo 558/2002. a Usnesení Nejvyššího soudu ze  

dne 28. 4. 2005, sp. zn. 33 Odo 177/2004
91 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 280.
92 DEJLOVÁ, op. cit., s. 62.
93 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 281 - 282
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 4.6.1 Výše nájemného

Z ustanovení § 2217 odst. 1 OZ, dle kterého se nájemné platí v ujednané výši, jinak ve 

výši  obvyklé  v  době  uzavření  smlouvy  vyplývá,  že  ujednání  o  výši  nájemného  není 

podstatnou náležitostí  nájemní smlouvy,  nicméně je v  zájmu smluvních stran,  aby takové 

ujednání  do  smlouvy  zahrnuly  a  i  zákonodárce  předpokládal,  že  výše  nájemného  bude 

primárně  předmětem  jejich  dohody.94 Pokud  se  však  smluvní  strany  v  nájemní  smlouvě 

dohodnou, že si výši nájemného sjednají dodatečně, aplikuje se § 1748 OZ, podle kterého 

bude takové ujednání odkládací podmínkou účinnosti nájemní smlouvy.95

Způsob určení výše nájemného je zcela na smluvních stranách. Mohou tedy nájemné 

stanovit pomocí pevné částky za určité období, pomocí výpočtu na základě částky za metr 

čtvereční,  což  je  vhodné  například  v  situaci,  kdy  je  pravděpodobné  budoucí  rozšíření 

pronajímaných prostor  nebo jiným způsobem určení,  přičemž výše nájemného,  respektive 

výchozích  částek  použitého  výpočtu,  se  v  průběhu  doby trvání  nájmu může  automaticky 

měnit.96

U nájmu prostor za účelem podnikání se ve vztahu k nájemnému (jeho části), jehož 

výše je založena na určité částce za jeden metr čtvereční pronajatých prostor, běžně využívá 

navýšení o tzv. add-on faktor, tj. o podíl na výměře společných ploch v určité části budovy 

(například chodby, sociálním zařízení atd.),  určený jako poměr výměry prostor nájemce k 

výměře všech pronajímatelných prostor v dané části budovy.

Dále  je  běžnou  součástí  nájemného  hrazeného  za  pronájem prostor  v  obchodních 

centrech tzv. obratové nájemné. Obratové nájemné bývá konstruováno jako určité procento z 

ročního, respektive měsíčního, obratu dosaženého provozovnou nacházející se v pronajatých 

prostorách, od kterého je odečtena částka pevného nájemného hrazená za dané období. Tato 

koncepce  nájemného  je  vhodná  zejména  pro  provozovny  nacházející  se  v  obchodních 

centrech, jelikož vychází z myšlenky, že se na dosaženém obratu, tedy úspěšnosti provozovny, 

podílel i pronajímatel. Účast pronajímatele pak spočívá v tom, že zvyšuje atraktivitu centra 

pro  zákazníky  jeho  propagací,  přitáhnutím  dalších  atraktivních  značek  do  centra  a 

namícháním nájemců v různých částech tak, aby mohl každý z nich maximalizovat svůj zisk 

(například  zajistit,  aby  vedle  sebe  nebyly  dvě  přímo si  konkurující  prodejny sportovních 

potřeb).

94 BAJURA, op. cit., s. 1108.
95 DEJLOVÁ, op. cit., s. 59.
96 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 280.
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Z obecných ustanovení o závazcích § 1759 a § 1790 OZ vyplývá, že výše nájemného u 

pronájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  nemůže  být  ani  jednou  ze  smluvních  stran 

jednostranně měněna, pokud se tak smluvní strany nedohodly, přičemž z takové dohody musí 

vyplývat jasné podmínky, za kterých může pronajímatel jednostranně změnit výši nájemného 

a  jakým  způsobem.97 Typickým  příkladem  takového  ujednání  je  doložka  o  indexaci 

nájemného, tj. nájemné se zvyšuje v návaznosti na přírůstek indexu spotřebitelských cen za 

sledované období.98

Jak již bylo naznačeno výše, ustanovení § 2217 odst. 1 OZ řeší i situaci, kdy výše 

nájemného není  sjednána.  V takovém případě je  nájemce povinen platit  nájemné ve výši 

obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za 

obdobných podmínek. Jde tedy o tržní nájemné, přičemž nájemné má odpovídat nikoli ceně 

věci,  ale ceně užívacího práva k ní (i  když ta v sobě odráží i  cenu věci).  Při  posuzování 

obdobnosti nájmu jde o určitou srovnatelnost, jelikož nelze bezvýhradně trvat na shodnosti 

všech prvků (př.  pronajatá  nemovitost  na uvedené adrese (s  výhledem) je  pouze jedna).99 

Dejlová ve vztahu k určení obvyklé ceny nájmu dodává, že je potřeba vzít v potaz veškeré 

okolnosti ovlivňující výši nájemného s výjimkou toho, že se do jeho „výše nepromítají vlivy  

mimořádných  okolností  trhu,  osobních  poměrů  stran  ani  vliv  zvláštní  obliby  (§ 2 odst.  

1 OcMaj).“100

Pokud by bylo nájemné sjednané neúměrně vysoké či  naopak nízké,  mohla by se 

smluvní strana, která by byla takto zkrácena (což může být jak nájemce, tak pronajímatel), 

oprávněna ve smyslu § 1793 a násl. OZ požadovat „zrušení smlouvy a navrácení všeho do 

původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se zřetelem k obvyklé ceně 

nájemného v době a místě uzavření nájemní smlouvy.“101 Ve vztahu k nájmu prostor sloužících 

k podnikání je však potřeba zdůraznit, že jelikož jsou smluvní strany většinou podnikateli, 

možnost zrušení nájemní smlouvy dle § 1793 OZ nenajde příliš často využití. Zrušení nájemní 

smlouvy se totiž dle § 1797 OZ nemůže dovolávat podnikatel, který uzavřel nájemní smlouvu 

při svém podnikání.102 Ve vztahu k neúměrné výši nájemného je potřeba zmínit také názor 

Nejvyššího soudu, dle kterého takový nepoměr mezi poskytnutým plněním nemůže založit 

bezdůvodné obohacení smluvní strany profitující z předmětného nepoměru.103

97 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 282.
98 BAJURA, op. cit., s. 1110.
99 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 281.
100 DEJLOVÁ, op. cit., s. 59.
101 DEJLOVÁ, op. cit., s. 59 - 60.
102 DEJLOVÁ, op. cit., s. 60. a BAJURA, op. cit., s. 1110.
103 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3345/2008: "V případě platně sjednané  
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 4.6.2 Čas placení

Nájemné se dle § 2218 OZ platí měsíčně pozadu, přičemž se však jedná o ustanovení 

dispozitivní povahy.104 Strany si tedy mohou splatnost nájemného i období, za jaké mají být 

jednotlivé platby nájemného placeny, odlišně, například jako jednorázovou platbu nájemného 

za celou dobu nájmu či čtvrtletní platby nájemného. Jediným limitem je, aby takové ujednání 

stran nebylo v rozporu s dobrými mravy.105

V zákonném režimu je tedy nájemné placeno v měsíčních splátkách s tím, že každá 

splátka se stává splatnou k poslednímu dni měsíce, za který přísluší, např. nájemné za měsíc 

červen se stane splatným 30. června.106 Autor však dodává, že i s ohledem na výše uvedenou 

dispozitivnost předmětného ustanovení je třeba tuto úpravu považovat spíše za podpůrnou, 

přičemž většinou bude splatnost nájemného za nájem prostor sloužících k podnikání sjednána 

odlišně.  Nejčastěji  bude sjednáno,  že  nájemné  má  být  hrazeno měsíčně  (popř.  čtvrtletně) 

dopředu,  obdobně  jako  u  nájmu  bytu.  Pronajímateli  takové  ujednání  dává  možnost  řešit 

případy, kdy mu nájemce řádně nezaplatí nájemné (například ve formě výpovědi) dříve než v 

zákonném režimu a  minimalizovat  tak  svou ztrátu  (prostory budou kratší  dobu obsazeny 

neplatičem).

Nájemce by měl při bezhotovostním placení nájemného počítat s tím, že nájemné bude 

zaplaceno až okamžikem připsání platby na účet pronajímatele a nikoli už jejím odesláním 

(viz. § 1957 OZ).107

 4.6.3 Zajištění (složení jistoty, finanční (bankovní) záruka)

Nedílnou  součástí  smlouvy  o  nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  je  zpravidla 

ujednání o způsobu zajištění peněžitých povinností nájemce vyplývajících ze smlouvy. Jelikož 

příslušná zvláštní úprava OZ nestanovuje ohledně zajištění žádná zvláštní omezení (srov. § 

2254 odst. 1 OZ), mohou si smluvní strany sjednat zajištění v libovolné zákonné formě. Jedná 

se např. o zástavní právo, ručení, finanční, respektive bankovní, záruku, složení stanovené 

částky  na  bankovní  účet  pronajímatele  (dále  jen  „depozit“) atp.  Autor  se  domnívá,  že  z 

uvedených způsobů je ve vztahu k nájmu prostor za účelem podnikání nejvhodnější zajištění 

nájemní smlouvy nemůže rozdíl mezi smluveným a obvyklým nájemným představovat bezdůvodné obohacení  
nájemce."

104 BAJURA, op. cit., s. 1115.
105 DEJLOVÁ, op. cit., s. 65.
106 DEJLOVÁ, op. cit., s. 64 - 65.; BAJURA, op. cit., s. 1115. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s.  

284.
107 BAJURA, op. cit., s. 1110.
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ve formě depozitu a finanční, respektive bankovní záruky. Důvodem je zejména skutečnost, 

že  u  těchto  forem  zajištění  je  jedinou  podmínkou  čerpání  peněžních  prostředků 

pronajímatelem skutečnost, že nájemce nesplnil svou povinnost. Oproti tomu jiné způsoby 

zajištění kladou pro čerpání peněžních prostředků další podmínky, respektive překážky, když 

např. v případě ručení, má věřitel (pronajímatel) dle § 2021 odst. 1 OZ „právo požadovat  

splnění na ručiteli, nesplnil-li dlužník v přiměřené lhůtě dluh, ač jej k tomu věřitel v písemné 

formě vyzval.“ a ručitel má na základě § 2023 odst. 1 OZ zároveň právo uplatnit proti věřiteli  

(pronajímateli) veškeré námitky, které může uplatnit dlužník (nájemce).

Dalšími  důležitými  kritérii  volby  vhodné  formy  zajištění  je,  jak  velkou  jistotu 

uspokojení  nároků  pronajímatele  vůči  nájemci  konkrétní  forma  poskytuje  a  jaké  náklady 

nájemci poskytnutím zajištění vzniknou. Jistota, že bude pronajímatel ze zajištění uspokojen, 

je nejvyšší u depozitu (pronajímatel má peněžní prostředky k dispozici na svém bankovním 

účtu) a bankovní záruky (banky jsou obecně vysoce solventní) a naopak nejnižší u finanční 

záruky (může poskytovat například mateřská společnost nájemce, u které je potřeba důkladně 

prověřit,  zda  bude  v  budoucnu  schopna  dostát  svým  závazkům).  Nejnižší  náklady  pro 

nájemce  naopak  přináší  zajištění  ve  formě  finanční  záruky  mateřské  společnosti,  kdy  ta 

pravděpodobně  nebude  požadovat  žádné,  či  pouze  symbolické  protiplnění  a  nejvyšší  u 

depozitu, jelikož nájemce musí složit celou částku zajištění na bankovní účet pronajímatele.

Dejlová upozorňuje, že „vedle smluvně sjednaného zajištění pohledávky na nájemné  

svědčí pronajímateli též zákonné zadržovací právo (§ 2234 OZ).“108

Výši zajištění je vhodné určit tak, odpovídala několikanásobku souhrnné částky všech 

měsíčních plateb, které je nájemce povinen platit pronajímateli, tedy zejména nájemného a 

záloh na služby. Důvodem je, že si strany mohou například sjednat, že pronajímatel má právo 

nájem  vypovědět,  nezaplatí-li  nájemce  měsíční  nájemné  do  x  dnů  po  jeho  splatnosti  a 

výpovědní  lhůta  činí  například  jeden  měsíc.  V  takovém  případě  by  výše  zajištění  měla 

odpovídat alespoň dvojnásobku měsíčních plateb, aby se z něho pronajímatel mohl za ony dva 

měsíce, kdy nájemce neplatil, uspokojit.

108 DEJLOVÁ, op. cit., s. 61.
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 4.7 Služby spojené s nájmem

Aby nájemce vůbec mohl prostory užívat a vykonávat v nich podnikatelskou činnost, 

je nezbytné, aby bylo zajištěno, že do prostor budou dodávány potřebné služby (elektřina, 

voda,  plyn atd.).  Na práva a  povinnosti  smluvních stran s  tím spojená se dle § 2303 OZ 

obdobně aplikují příslušná ustanovení související s nájmem bytu.

Ustanovení  §  2303  OZ  je  dle  dostupné  literatury  potřeba  vykládat  šířeji,  než  by 

vyplývalo z jeho doslovného gramatického výkladu. Ve vztahu k nájmu prostor sloužících k 

podnikání  se  tedy  použijí  nejen  ustanovení  zvláštní  úpravy  nájmu  bytu  a  nájmu  domu 

upravující přímo poskytování služeb, ale i ustanovení upravující související otázky, zejména 

otázku úhrady takových služeb.  Konkrétně se jedná o ustanovení  § 2247 a 2251 až 2253 

OZ.109

Za předpokladu, že si mezi sebou smluvní strany neujednají,  která plnění a služby 

spojená s užíváním pronajatého prostoru zajistí pronajímatel je, tak je dle § 2247 odst. 1 a 2 

OZ povinen  zajistit  po  dobu  trvání  nájmu  takové  služby,  které  jsou  nezbytné.  Citované 

ustanovení dále zavádí vyvratitelnou domněnku, že nezbytnými službami jsou „dodávky vody,  

odvoz a odvádění  odpadních vod včetně  čištění  jímek,  dodávky tepla,  odvoz komunálního  

odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního 

vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.“ Výčet nezbytných služeb vychází 

z předpokladu, že právě tyto jsou zásadní pro to, aby vůbec mohl být naplněn účel nájmu a 

nájemce mohl předmět nájmu řádně užívat a jejich poskytování je tedy s nájmem nerozlučně 

spojeno.110 Zde je dle autora na místě připomenout, že § 2247 odst. 2 je zařazen do zvláštních 

ustanovení upravujících nájem bytu a nájem domu a výčet byl tedy formulován především s 

ohledem na to,  které  služby jsou nezbytné  k uspokojování  bytových potřeb.  Ve vztahu k 

nájmu prostor sloužících k podnikání je tedy potřeba zvažovat, které z uvedených služeb jsou 

pro užívání pronajatých prostor za účelem určitého typu podnikání nezbytné a které ne.

Komentářová  literatura  se  shoduje,  že  povinností  pronajímatele  zajistit  nezbytné 

služby se rozumí aktivně služby zprostředkovat  a  uzavřít  smlouvy o dodávkách takových 

služeb  s  jejich  poskytovateli  na  základě  kterých  budou  pronajímatelem hrazeny,  přičemž 

Hulmák pak tuto povinnost dovozuje z ustanovení § 2205 odst. a) a b) OZ, podle kterého je  

109 DEJLOVÁ, op. cit., s. 375. a BAJURA, op. cit., s. 1323.
110 KABELKOVÁ,  Eva. § 2247 [Plnění spojená s užíváním bytu]. In: KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana. 

Nájem a a pacht v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 194. 
ISBN 978-80-7400-524-4.
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pronajímatel povinen pronajatý prostor nájemci předat a dále ho udržovat v takovém stavu, 

aby mohl být užíván k ujednanému nebo obvyklému účelu.111

OZ v ustanovení § 2247 odst. 3 přenechává úpravu způsobu rozúčtování cen a úhrady 

služeb, které nájemci zprostředkovává pronajímatel, na zák. č. 67/2013 Sb. Rozúčtováním se 

dle § 2 písm. e) zák. č. 67/2013 Sb., rozumí „vyčíslení výše nákladů za poskytované služby  

v daném zúčtovacím období pro jednotlivé příjemce služeb a způsob rozdělení nákladů na 

služby“ a tento zákon se tedy aplikuje na služby, u kterých je odběrným místem celá budova a 

náklady  na  tyto  služby  je  následně  potřeba  rozúčtovat  mezi  více  koncových  uživatelů. 

Obsažená právní úprava je adresována jak „běžným“ nájemcům, tak uživatelům družstevních 

bytů, vlastníkům užívajícím svůj vlastní byt a v neposlední řadě též uživatelům nebytových 

prostor nacházejících se v domě s byty.112 Zák. č. 67/2013 Sb. tak „zastřešil úpravu služeb 

spojených s užíváním bytu, stanovil obecná pravidla rozúčtování a upravil práva a povinnosti  

stran,  postupy  a lhůty  pro rozúčtování.“113 Ustanovení  tohoto  zákona se  na  nájem prostor 

sloužících k podnikání  použijí  buďto přímo,  jedná-li  se  o  byt,  popřípadě na základě jeho 

ustanovení § 1 odst. 2, jedná-li se o nebytový prostor nacházející se v domě s byty, nebo se 

užijí  obdobně  na  základě  ustanovení  § 2303  OZ,  jako  ustanovení  o  poskytování  služeb 

souvisejících s nájmem bytu.114

Nepoužije-li se úprava obsažená v zák. č. 67/2013 Sb., který je ve vztahu k OZ jak lex  

specialis,  tak  lex  posterior, aplikuje  se  na  vyúčtování  a  způsob  úhrady  za  služby 

zprostředkované pronajímatelem obecná úprava OZ.115

Zálohy, případě náklady za služby, které zajišťuje pronajímatel platí nájemce dle § 

2251 odst.  1 věta druhá OZ společně s nájemným. V případě nájmu prostor sloužících k 

podnikání  jsou  tedy  v  zákonném  režimu  platby  za  poskytované  služby  hrazené  měsíčně 

pozadu  (viz.  §  2218  OZ),  nesjednají-li  si  smluvní  strany jiné  platební  období,  například 

čtvrtletní platby nájemného a záloh na služby. Jelikož povinnost nájemce platit zálohy, nebo 

náklady za služby zajišťované pronajímatelem vyplývá přímo ze zákona, tak i v případě, že 

by  nájemní  smlouva  obsahovala  pouze  ujednání  o  výši  nájemného  a  cena  za  služby, 

respektive výše záloh, by v ní nebyla určena, neznamenalo by to, že by cena těchto služeb již 

byla  zahrnuta  v  ceně  nájemného  a  nájemce  je  tak  nemusel  platit.116 Zákonná  povinnost 

111 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 493.
112 KABELKOVÁ, op. cit., s. 195.
113 Vláda:  Důvodová  zpráva  k  zákonu  č.  67/2013  Sb.,  kterým  se  upravují  některé  otázky  související  s  

poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, č. 67/2013 Dz., s. 1.
114 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 493. a BAJURA, op. cit., s. 1323.
115 BAJURA, op. cit., s. 1210.
116 BAJURA, op. cit., s. 1232.
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nájemce stanovená v § 2251 odst. 1 OZ, tj. platit pronajímateli zálohy, nebo náklady na služby 

jím poskytované, však nevylučuje možnost smluvních stran sjednat si, že tyto platby budou 

součástí  nájemného  a  pronajímateli  tedy  budou  placeny  paušální  částkou  nepodléhající 

vyúčtování. Možnost paušální platby nákladů za služby přináší ustanovení § 9 zák. č. 67/2013 

Sb., přičemž připouští-li tuto možnost zákon ve vztahu k plněním spojeným s „užíváním bytů  

a nebytových  prostorů  v souvislosti  s nájmem  bytu  a domu,  není  důvod  bránit  takovému  

ujednání při nájmu prostor sloužících k podnikání.“117

Dochází-li ve vztahu k poskytovaným službám k rozúčtování mezi více koncových 

uživatelů, formuluje OZ v § 2247 odst. 4 požadavek, aby k určení způsobu rozúčtování došlo 

ještě před poskytnutím služby. Dle Hulmáka se však toto pravidlo uplatní pouze v případech, 

kdy by se sjednaný způsob rozúčtován dotýkal třetích osob (dalších nájemců). V opačném 

případě  se  mohou  pronajímatel  a nájemce  dohodnout  bez  ohledu  na  to,  zda  k poskytnutí 

služby již došlo, či nikoliv.118

Nedoplatek, respektive přeplatek, za služby je dle § 2252 odst. 2 OZ splatný do tří 

měsíců  po  uplynutí  lhůty  v  odst.  1  téhož  §,  tj.  po  uplynutí  čtyř  měsíců  po  skončení 

zúčtovacího  období.  Dejlová  hodnotí  tuto  úpravu  jako  krkolomnou  a  nezohledňující 

skutečnost, různí dodavatelé služeb si mohou účtovat služby za rozdílná zúčtovací obdobích a 

pro  praxi  tak  smluvním stranám doporučuje,  sjednat  si  termín  pro  předložení  vyúčtování 

služeb a splatnost přeplatků či nedoplatků za služby dohodou.119

Dřívější  judikatura  ohledně  splatnosti  doplatku,  respektive  nedoplatku,  za  služby 

poskytované pronajímatelem, dovozovala, že ji může vyvolat pouze takové vyúčtování, které 

obsahuje  veškeré  předepsané  náležitosti.  Jestliže  tedy  pronajímatel  provede  vyúčtování 

nesprávně, nemůže se vyúčtovaná částka stát ani z části splatnou.120

117 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 494.
118 Ibid.
119 DEJLOVÁ, op. cit., s. 375.
120 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2003, sp. zn. 21 Cdo 803/2002: "Vyúčtování úhrad za plnění  

poskytovaná s užíváním bytů (cen a záloh za dodávku tepla a teplé užitkové vody) může přivodit splatnost  
nedoplatku  plynoucího  z tohoto  vyúčtování  jen  tehdy,  obsahuje-li  všechny  předepsané  náležitosti  a je-li  
v něm uvedena cena provedené služby ve správné výši. Vyúčtování postrádající některou z předepsaných 
náležitostí  nebo  znějící  na  cenu  v nesprávné  výši  není  řádným  vyúčtováním  a není  způsobilé  vyvolat  
splatnost nedoplatku plynoucího z vyúčtování. Jestliže pronajímatel provede vyúčtování nesprávně, nestává  
se vyúčtovaná částka splatná, a to ani z části."
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 5. Další Práva a povinnosti nájemce

 5.1 Péče řádného hospodáře

Dle ustanovení § 2213 OZ má nájemce i bez zvláštního ujednání mimo jiné povinnost 

„užívat  věc  jako  řádný  hospodář  k ujednanému  účelu,  nebo  není-li  ujednán,  k účelu 

obvyklému.“ Zákonodárce pojem péče řádného hospodáře ve vztahu k užívání cizí věci v OZ 

nevysvětlil a vymezení jeho obsahu tak ponechal na judikatuře a právní doktríně, přičemž 

různí autoři vycházejí při snaze o takové vymezení z různých zdrojů.

Dejlová pojem vymezuje s pomocí odkazu na předchozí právní úpravu v § 162 odst. 

1 OZ 1964,  která  péči  řádného hospodáře  ve vztahu k péči  zástavního věřitele  o  zástavu 

definovala  tak,  že  ten  „je  povinen  starat  se  o ni  s péčí  řádného  hospodáře,  zejména  ji  

opatrovat a chránit před poškozením, ztrátou a zničením.“121

Dle  Hulmáka  lze  uspokojivou  definici  péče  řádného  hospodáře,  kterou  je  možné 

vztáhnout i na nájem, nalézt v § 159 odst. 1 OZ, dle kterého musí být péče řádného hospodáře 

ve vztahu ke správě cizí  věci  vykonávána s  nezbytnou loajalitou, s  potřebnými znalostmi 

a pečlivostí. V případě nájmu však je potřeba zohlednit skutečnost, že nájemce předmět nájmu 

nespravuje, ale pouze užívá, tj. není oprávněn s věcí jinak nakládat, čímž je výše vymezená 

povinnost péče řádného hospodáře omezena.122

Dle Bajury lze v obecné rovině obsah péče řádného hospodáře vymezit jako povinnost 

nájemce  počínat  si  s  přihlédnutím  ke  všem  okolnostem  a  poměrům  tak,  aby  na  věci 

nevznikala  škoda,  což  dovozuje  z  dílčích  povinností  nájemce,  obsažených  v  různých 

ustanoveních OZ upravujících problematiku nájmu, zejména pak z § 2228 odst. 1 (užívat tak, 

aby nedocházelo k opotřebení nad míru přiměřenou okolnostem), § 2207 (provádět běžnou 

údržbu a  opravy)  a  §  2214 (oznamovat  ihned  pronajímateli  vady,  k  jejichž  odstranění  je 

povinen).123

Jak je patrno z výkladu výše, tak navzdory skutečnosti, že zmínění autoři vycházeli z 

různých zdrojů,  dobrali  se  nakonec velice podobných,  vzájemně se doplňujících závěrů a 

obsah pojmu péče řádného hospodáře  je  tedy třeba  hledat  v  jejich syntéze.  S uvedenými 

doktrinálními závěry se shodují i závěry starší judikatury Nejvyššího soudu.124

121 DEJLOVÁ, op. cit., s. 48.
122 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 269.
123 BAJURA, op. cit., s. 1098.
124 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2008, sp. zn. 28 Cdo 1694/2006: "Povinnost řádné péče nájemce 

k pronajaté věci zahrnuje obvyklé obezřetné jednání způsobilé zabránit vzniku škod. Nájemce je povinen  
zachovávat  takový  stupeň  pozornosti,  který  po  něm  lze  vzhledem  ke  konkrétní  časové  a místní  situaci  
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K výše uvedené definici pojmu Hulmák na základě závěrů, ke kterým došel Nejvyšší 

soud125 doplňuje,  že  „užívání  pronajaté  věci  jako  řádný  hospodář  vyžaduje  stejnou  péči,  

s jakou by věc užíval její vlastník. Vlastník obvykle jedná tak, aby se věc nepoškodila jinak  

než opotřebením. I zde se do určité míry projevuje loajalita vůči pronajímateli, když nájemce  

nesmí upřednostnit svůj zájem nad zájmem pronajímatele.  Musí ve svém rozhodování zvážit  

i zájmy pronajímatele a chránit pronajaté věci stejně jako své vlastní.“126

V důvodové zprávě Vláda dovozuje, že z povinnosti nájemce věc užívat s péčí řádného 

hospodáře nevyplývá obecná povinnost samotného užívání pronajaté věci.127 Povinnost věc 

užívat  má  nájemce  tedy  pouze  v  případě,  kdy  by  neužíváním  byla  věc  ohrožena  nebo 

znehodnocena. Zákonná úprava tedy klade důraz na zachování věci a nikoli na její užívání. 128

Poruší-li  nájemce svou povinnost péče řádného hospodáře,  je pravděpodobné, že v 

důsledku takového porušení vznikne na pronajaté věci škoda (obecně může věc i zaniknout, 

ale v případě nájmu prostor, většinou tedy části budovy, je jejich zánik v důsledku porušení 

péče  řádného  hospodáře  spíše  výjimkou).  Ustanovení  § 2225  OZ přitom nájemci  ukládá 

povinnost  odevzdat  při  skončení  nájmu  věc  pronajímateli  ve  stavu,  v jakém  ji  od 

pronajímatele převzal. Věc může být opotřebena pouze v míře obvyklé při řádném užívání. 

Hulmák si ve vztahu k výše uvedeným povinnostem klade otázku, v jakém jsou vzájemném 

vztahu, tedy zda je možné se domáhat náhrady škody vzniklé porušením povinnosti nájemce 

podle  §  2213 OZ i  před,  nebo až  po  skončení  nájmu,  a  také  jaký význam má případné 

promlčení  nebo naopak splnění  povinnosti  nahradit  škodu podle § 2213 OZ na povinnost 

podle § 2225 OZ. Odpovědí na tyto otázky je, že se pronajímatel nemůže domáhat náhrady 

škody spočívající v poškození předmětu nájmu, ale ani mu neběží promlčecí lhůta k uplatnění 

takového nároku, a to až do předání věci ve smyslu § 2225 OZ. Nájemce tedy může až do 

skončení nájmu uvést věc do původního stavu. Argumentem pro tento závěr je, že pokud by 

pronajímatel mohl požadovat náhradu škody už za doby trvání nájmu, bylo by ustanovení 

§ 2225 OZ vlastně zbytečné.129

rozumně požadovat. Rozsah této péče může být upřesněn v nájemní smlouvě."
125 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2006, sp. zn. 5 Tdo 1224/2006: "řádný hospodář činí právní  

úkony týkající  se  obchodní  společnosti  odpovědně a svědomitě  a stejným způsobem rovněž  pečuje  o její  
majetek,  jako  kdyby  šlo  o jeho  vlastní  majetek.  Taková  péče  tedy  nepochybně  zahrnuje  péči  o majetek 
akciové společnosti nejen v tom smyslu, aby nevznikla škoda na majetku jeho úbytkem či znehodnocením,..."

126 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 269.
127 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 493.
128 DEJLOVÁ, op. cit., s. 48.
129 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 270.
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 5.2 Běžná údržba

Kromě povinnosti užívat pronajaté prostory s péčí řádného hospodáře má nájemce, 

neujednají-li si strany jinak, také související povinnost provádět jejich běžnou údržbu. Tato 

povinnost je formulována v ustanovení § 2207 odst. 1 první věta OZ. K ostatní údržbě a 

nezbytným opravám je dle uvedeného ustanovení povinen pronajímatel.

Podobně jako v případě povinnosti užívání prostor s péčí řádného hospodáře však OZ 

v žádném svém ustanovení obsah pojmu „běžná údržba“ nespecifikuje a jeho obsah je tedy 

nutno dovozovat z jiných zdrojů.

Dle  důvodové  zprávy  spočívá  účel  běžné  údržby  v  „zachování  funkčního,  resp.  

řádného stavu věci, jako např. výměna žárovky“.130 Z uvedeného vyplývá, že běžná údržba 

nezahrnuje žádná vylepšení, změny ani přestavby a jejím cílem je pouze zachování stávajícího 

funkčního, respektive řádného, stavu pronajatých prostor, který se vlivem opotřebení nebo 

vnějších vlivů zhoršuje, přičemž s ohledem na uvedený příklad (výměna žárovky), zahrnuje 

pouze drobné práce nájemce.131 S ohledem na obecné ustanovení § 1908 odst. 2 OZ o splnění 

dluhu, je nájemce povinen běžnou údržbu vykonávat na svůj náklad.132

Jestli konkrétní práce spadají do údržby běžné nebo ostatní závisí především na tom, 

zda jsou takové práce běžně v prostorách při jejich užívání (a v důsledku užívání) prováděny, 

či je lze považovat za spíše mimořádné. Rozhodujícím hlediskem pro rozlišení jejich běžnosti 

nebo naopak mimořádnosti však není, jak častou jsou prováděny, jelikož např. vymalování 

provozovny je považováno za běžnou údržbu, ale spíše jejich obvyklost při  dlouhodobém 

užívání věci133

Hulmák si při snaze identifikovat obsah pojmu běžné údržby vypomáhá srovnáním s 

obdobnou  pojmem  běžné  údržby,  jakožto  povinnosti  nájemce,  ve  Švýcarsku,  kde  praxe 

dospěla k tomu, že za běžné lze považovat pouze takové opravy, k jejichž provedení nájemce 

nepotřebuje zvláštní odborné znalost.134

Ačkoli v důsledku rekodifikace občanského práva hmotného pozbylo své účinnosti, 

lze obsah drobných oprav a běžné údržby ve vztahu k nájmu bytu a nájmu domu dovodit z 

nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník.135 Definici v uvedeném 

130 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 492.
131 BAJURA, op. cit., s. 1080.
132 Ibid.
133 DEJLOVÁ, op. cit., s. 26.
134 HULMÁK, Občanský zákoník VI.op. cit., s. 247 - 248.
135 Výkladové stanovisko č. 15 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 
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nařízení  vlády  pak  zřejmě  lze  přiměřeně  užít  i  ve  vztahu  k  nájmu  prostor  sloužících  k 

podnikání, nevylučuje-li to povaha pronajatých prostor.

Právě  z  důvodu neurčitosti,  respektive  obtížného  přesného  vymezení  pojmu běžné 

údržby,  lze  smluvním  stranám  jen  doporučit,  aby  vymezení  souvisejících  povinností 

neponechávaly  zákonné  úpravě  a  přesný  rozsah  povinností  nájemce  a  pronajímatele  si 

ujednaly v nájemní smlouvě. Z textu ustanovení § 2207 odst. 1 OZ lze vyčíst, že zákonodárce 

právě s tímto počítal. Dejlová doplňuje, že „v míře, ve které tak neučiní, bude jejich povinnost  

provádět  určité  opravy  či  určitou  údržbu  vykládána  nejen  podle  zákonné  úpravy,  ale  i s  

ohledem na jimi zavedenou běžnou praxi a ustálené zvyklosti (§ 545).“136

 5.3 Oznámení vady

Obecné  ustanovení  §  2214  OZ  ukládá  nájemci  další  povinnost  související  se 

zachováním, respektive obnovením, řádného a bezvadného stavu pronajatých prostor, když 

nájemci ukládá oznámit pronajímateli, že „věc má vadu, kterou má odstranit pronajímatel,  

hned poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji při pečlivém užívání věci zjistit mohl.“ Jelikož pronajímatel 

obecně nemívá do pronajatých prostor volný přístup a nemůže tedy účinně kontrolovat jejich 

stav  a  zjišťovat  případné  závady,  je  zákonné  zakotvení  oznamovací  povinnosti  nájemce 

nezbytnou  podmínkou  schopnosti  pronajímatele  dostát  svým  zákonným  a  smluvním 

povinnostem, které se týkají oprav pronajatých prostor (srov. § 2207 odst. 1 OZ).

Jak z textu ustanovení vyplývá, oznamovací povinnost nájemce se vztahuje výhradně 

na takové vady, k jejichž opravě je povinen pronajímatel, ať už je to na základě zákona nebo 

ujednání stran. Nemusí tedy oznamovat drobné vady, které je sám povinen opravit v rámci 

běžné údržby prostor a dále není povinen oznamovat vady, o nichž strany věděly již v době 

uzavření smlouvy a nebrání užívání věci (vady dle § 2207 odst. 2).137 Taková povinnost by 

ostatně ani nedávala smysl, když pronajímatel již o vadě ví a neodpovídá za ni.

Oznamovací povinnost nájemci vzniká okamžikem, kdy se o vadě dozvěděl nebo se 

při  „pečlivém  užívání  věci“  dozvědět  mohl.  Dejlová  si  ohledně  formulace  předmětného 

ustanovení  všímá,  že  v  tomto  případě  zákonodárce  dopustil  jisté  terminologické 

nekonzistentnosti, když namísto pojmu „užívání věci jako řádný hospodář“, jehož užití by se 

dalo v kontextu zbytku kodexu očekávat, užil právě pojem „pečlivé užívání věci“. Dospívá 

spravedlnosti ze dne 14. 1. 2014 - k problematice běžné údržby a drobných oprav u nájmu bytu v NOZ 
136 DEJLOVÁ, op. cit., s. 26.
137 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 272.; DEJLOVÁ, op. cit., s. 50. a BAJURA, op. cit., s. 1100 - 

1101.
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nicméně k závěru, že by mezi oběma pojmy neměl být činěn rozdíl, když je nájemce dle § 

2213 povinen věc užívat jako řádný hospodář a „nelze po něm tedy požadovat, aby věc užíval  

pro účely posouzení vzniku některých vybraných povinností či práv kvalitativně jinak.“138

Skutečnost,  že  nájemce  nezjistil  vadu  pronajatých  prostor  bezprostředně  po  jejím 

vzniku, jde k jeho tíži pouze v případě, kdy je na základě dohody stran povinen tyto prostory 

užívat, případně pokud tato povinnost plyne z jejich povahy.139 Rozhodným okamžikem pro 

včasné oznámení vady je tedy doba, kdy si jí při řádném, respektive pečlivém, užívání prostor 

všimnout měl a mohl, a to i v případě, kdy si jí nevšiml.140 I když nájemce nemá povinnost 

pronajaté  prostory  užívat,  je  povinnosti  užívání  jako  řádný  hospodář  zahrnuta  povinnost 

prostory alespoň pravidelně kontrolovat, a to v obdobném rozsahu, v jakém by ji kontroloval 

její vlastník.141

Občanský  zákoník  v  žádném ze  svých ustanovení  nepředepisuje  pro  oznámení  ve 

smyslu § 2214 OZ žádnou konkrétní formu. Vada tedy může být oznámena ústně, písemně, s 

použitím prostředků elektronické komunikace atp. Pro praxi však bude nejvhodnější, když si 

smluvní strany sjednají povinnou formu oznámení tak, aby bylo zpětně možné určit dobu, kdy 

bylo učiněno a jeho obsah. Co se obsahové stránky týče, tak musí být oznámení dostatečně 

určité, jinými slovy pronajímatel z něj musí získat dostatečně jasnou představu, jaká konkrétní 

vada se na prostorách vyskytla a kde se nachází.

Dozví-li se pronajímatel o vadách na pronajatých prostorách z vlastní činnosti, tedy 

bez oznámení nájemce, nemá to žádný vliv na jeho povinnost takové vady opravit.142 Pokud 

však nájemce takové vady neoznámí, nemohou mu vzniknout práva podle § 2208 odst. 1 OZ 

nebo § 2212 OZ v případě právních vad pronajatých prostor. Nájemce je též odpovědný za 

škodu, která v důsledku takového prodlení vznikne pronajímateli143

Pokud nájemce neoznámí vadu do šesti měsíců ode dne, kdy ji zjistil nebo mohl a měl 

zjistit, má pronajímatel možnost účinně se bránit nárokům nájemce dle § 2208 odst. 1 OZ 

uplatněním námitky promlčení ve smyslu § 2208 odst. 3 OZ. Zde by mohlo být nejasné, zda 

138 DEJLOVÁ, op. cit., s. 50.
139 Ibid.
140 BAJURA, op. cit., s. 1100 - 1101.
141 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 272.
142 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 2005, sp. zn. 28 Cdo 513/2005: "Povinnost nájemce z hlediska 

notifikace potřeby oprav stíhajících pronajímatele je takto založena subsidiárně, a to za účelem docílení  
informovanosti  pronajímatele  o nutnosti  provedení  oprav  předmětu  nájmu.  Tento  závěr  vyplývá  o to 
srozumitelněji v situaci, kdy pronajímatel sám – v konkrétní věci – zjistí nutnost provedení takových oprav.  
Pro  ten  případ  nastupuje  jeho  zákonná  povinnost,  k jejíž  realizaci  není  notifikace  nájemce  o potřebě 
podobných oprav bezpodmínečně nutná."

143 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 272.; DEJLOVÁ, op. cit., s. 51. a BAJURA, op. cit., s. 1100 - 
1101.
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je ona šestiměsíční lhůta stanovena pro oznámení vady pronajímateli nebo soudu. Srovnáním 

s úpravou podnikatelského nájmu věcí movitých, respektive nájmu dopravního prostředku, 

kde zákonodárce výslovně stanovil, že nájemce svá práva na slevu či prominutí nájemného 

uplatňuje  nejprve  u  pronajímatele  (§  2318 odst.  2  a  §  2325 odst.  2  OZ)  a  vzhledem ke 

skutečnosti, že většina práv dle § 2208 odst. 1 OZ ke svému výkonu nepotřebuje uplatnění u 

soudu,  lze dospět  k  závěru,  že ona šestiměsíční  lhůta  je  stanovena pro uplatnění  práva u 

pronajímatele, přičemž ode dne uplatnění začíná nájemci běžet obecná tříletá promlčecí lhůta 

ve  smyslu  §  628  OZ.144 Dejlová,  zastávající  v  tomto  případě  menšinový  názor,  s  tímto 

závěrem nesouhlasí, a to právě na základě skutečnosti, že kde se právo uplatňuje nejprve u 

pronajímatele, tam to zákon výslovně stanovuje, a dále na základě skutečnosti, že v případě 

promlčení nastávají jeho následky pouze v případě uplatnění námitky pronajímatelem.145

 5.4 Změny věci a označení prostoru

Dle ustanovení § 2220 odst. 1 OZ má nájemce právo změnit pronajaté prostory pouze 

s předchozím souhlasem pronajímatele. A contrario tedy nájemce není oprávněn měnit pouze 

na  základě  svého  rozhodnutí.  Toto  pravidlo  lze  dovozovat  i  z  § 2225  odst.  1  OZ,  který 

nájemci ukládá povinnost vrátit pronajímateli prostory po skončení nájmu v takovém stavu, v 

jakém  je  převzal,  s  přihlédnutím  k  obvyklému  opotřebení.  Lze  předpokládat,  že  když 

pronajímatel předává nájemci prostory k dočasnému užívání, tak nemá zájem na tom, aby je 

nájemce jakkoli měnil bez jeho vědomí a výše uvedená ustanovení tedy slouží především k 

ochraně jeho zájmů.146

Ačkoli § 2220 odst. 1 OZ nájemci povoluje provádět změny předmětu nájmu pouze s 

předchozím souhlasem pronajímatele, nepodává vysvětlení ohledně obsahu pojmu „změna“, 

když toto ponechává právní nauce a praxi. Zákonodárce tak zřejmě učinil z toho důvodu, že 

by jen těžko dokázal termín definovat tak, aby bylo ustanovení přiléhavé pro všechny zvláštní 

případy  nájmu  (jedná  se  o  obecné  ustanovení).  Ačkoli  tedy  zvolený  postup  vnáší  do 

interpretace pojmu „změna“ určitou nejistotu, nelze ho hodnotit jinak než jako odůvodněný. 

Právní nauka definuje pojem „změna pronajaté věci“ jako jakýkoli zásah do jejích vlastností, 

charakteru  a  vzhledu,  jaký pronajatá  věc  měla  v  době  předání  nájemci,  přičemž  změnou 

nejsou opravy a údržba věci, které směřují pouze k obnovení, respektive zachování, jejího 

původního stavu.147

144 BAJURA, op. cit., s. 1087. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 254.
145 DEJLOVÁ, op. cit., s. 32.
146 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 289.
147 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 289.; DEJLOVÁ, op. cit., s. 70. a BAJURA, op. cit., s. 1120.
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Předmětné ustanovení dopadá jak na změny trvalé, tak na ty, které mají pouze dočasný 

charakter, přičemž je ve vztahu k otázce, zda je k jejich provedení nájemce oprávněn či nikoli, 

bezpředmětné,  dojde-li  v  důsledku  jejich  provedení  ke  zhodnocení  předmětu  nájmu  či 

nikoli.148 To samé platí pro otázku prospěšnosti, respektive neprospěšnosti, změn, ať již po 

nájemce, či pro pronajímatele.149 Změny podléhají souhlasu pronajímatele v každém případě.

Ustanovení § 2220 odst. 1 OZ jasně stanovuje, že náklady na provedení změn nese 

nájemce. Vzhledem k jeho dispozitivnímu charakteru však stranám nic nebrání dohodnout se 

jinak.

 5.4.1 Udělení souhlasu

Ustanovení  §  2220  odst.  1  OZ  dále  výslovně  požaduje,  aby  byl  souhlas 

pronajímatelem dán ještě před provedením změn nájemcem. V případě, že by však souhlas 

nebyl  dán včas a  pronajímatel  by s  provedenými změnami následně souhlasil,  lze  takový 

nedostatek zhojit tím, že se pronajímatel vzdá svých práv z takové skutečnosti plynoucích 

(viz. výklad níže). V kontextu ustanovení § 2220 odst. 2 OZ by bylo možné dát souhlas s 

obdobnými účinky i následně, jelikož toto již řeší pouze absenci souhlasu vůbec s tím, že v 

protikladu k odst. 1 nepožaduje, aby se jednalo o souhlas předcházející provedení změn.150

Pronajímatel může svůj souhlas udělit buďto  ad hoc ve vztahu ke konkrétní změně, 

nebo může být  udělen přímo v nájemní smlouvě,  například  ve vztahu k typově určeným 

změnám, nebo může být udělen bez omezení.151

Co se formální stránky souhlasu týče, tak zákon v obecné rovině nepředepisuje žádné 

zvláštní náležitost, takže postačí, když bude splňovat obecné náležitosti právního jednání.152 V 

případě,  že  však  byla  nájemní  smlouva  uzavřena  písemně,  požaduje  zákon  v  ustanovení 

§ 2220 odst. 1 OZ písemnou formu též pro souhlas pronajímatele k provedení změn. Ačkoli je 

§ 2220 OZ v zásadě ustanovením dispozitivním, je požadavek písemné formy souhlasu u 

nájmu, který byl sjednán písemně nutno považovat za ustanovení kogentní.153 Hulmák tuto 

kogentnost dovozuje na základě § 559 OZ, podle kterého je na každém volba formy právního 

jednání, není-li tato předepsána zákonem.154

148 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 289.
149 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 494.
150 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 290.
151 DEJLOVÁ, op. cit., s. 69.
152 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 289.
153 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 494.
154 DEJLOVÁ, op. cit., s. 69.

44



Pokud  by  nebyl  souhlas  udělen  v  zákonné  nebo  smluvené  formě,  byl  by  takový 

souhlas, s ohledem na ustanovení § 582 OZ, relativně neplatný. Otázkou jestli by relativní 

neplatnost souhlasu byla vůbec namítána, když pronajímatel jako ten, kdo relativní neplatnost 

způsobil nedodržením požadované normy, se neplatnosti dle § 579 OZ dovolávat nemůže a 

nájemce se jí s největší pravděpodobností dovolávat nebude, jelikož by tím sám sebe poškodil 

(viz.  níže  výklad  ohledně  následků  provedení  změny  bez  souhlasu).155 Se  závěrem,  že 

pronajímatel  nemá právo namítnout  neplatnost  souhlasu  z  důvodu nedodržení  předepsané 

formy, nesouhlasí Hulmák, který svůj závěr dovozuje ze skutečnosti, že „smyslem formálního 

požadavku  na  projev  pronajímatele  je  odstranění  pochybností  a sporů,  z jakých  projevů 

pronajímatele lze již jeho souhlas dovozovat,“ a požadavek písemné formy je tak stanoven 

právě k ochraně pronajímatele.156 Pronajímatel tedy dle tohoto výkladu může namítnout, že to, 

co nájemce považoval za udělený souhlas, souhlasem ve smyslu § 2220 odst. 1 OZ nebylo, 

jelikož ten musí být písemný a obě strany jsou si toho vědomy.

S výkladem uvedeným v předchozím odstavci se naprosto rozchází Bajura, který se 

naopak  odmítá,  že  by  nedostatek  formy  způsoboval  relativní  neplatnost  souhlasu. 

Argumentuje tím že, požadavek formy má funkci pouze důkazní, jelikož s absencí souhlasu 

jsou spojeny vážné důsledky pro nájemce, které mohou vyústit až ve vypovězení nájmu bez 

výpovědní doby. Zákonný požadavek písemné formy souhlasu tak dle Bajury pouze chrání 

nájemce před tím, aby se dostal do důkazní nouze při prokazování udělení souhlasu.157

Autor  se  domnívá,  že  z  uvedených  výkladů  nejlíp  vystihuje  účel  předmětného 

ustanovení  právě  Hulmákův  výklad.  Interpretace  Dejlové  by  v  praxi  vedla  k  tomu,  že 

požadavek  písemné  formy  je  nadbytečný,  když  neplatnost  nebude  pravděpodobně  nikdy 

namítnuta.  Bajura  se  ve  svém  výkladu  vůbec  nevypořádal  s  ustanoveními  o  neplatnosti 

právních jednání, když tuto možnost hned od počátku zamítl. Konečné rozuzlení této otázky 

však opět přinese až budoucí judikatura.

Co se týče otázky odvolatelnosti  daného souhlasu,  tak  zde je  rozhodující,  zda  byl 

souhlas s provedením změny udělen přímo v rámci nájemní (nebo jiné) smlouvy, či zda byl 

udělen jednostranným právním jednáním, jako např. dopisem. V prvním případě platí zásada 

pacta sunt servanda vyjádřená v § 3 odst.  2 písm. d) OZ, a souhlas se změnou je nutné 

155 DEJLOVÁ, op. cit., s. 69.
156 HULMÁK, Občanský zákoník VI.op. cit., s. 290.
157 BAJURA, op. cit., s. 1121.
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považovat za neodvolatelný. Ve druhém případě pak převáží právo pronajímatele, dle § 1012 

OZ, tedy libovolně jiné osoby vyloučit z nakládání s jeho věcí.158

Dojde-li v období mezi udělením souhlasu a provedením změny ke změně vlastníka 

předmětu  nájmu,  je  již  udělený  souhlas  na  základě  §  2221  odst.  1  OZ  nadále  platný. 

Výjimkou by byla situace podle § 2221 odst. 2 OZ, kdy nový vlastník o uděleném souhlasu 

nevěděl.  Co se týče  odvolatelnosti  souhlasu,  tak  pro nového vlastníka  platí  totéž,  co  pro 

vlastníka původního (viz. předchozí odstavec).159

 5.4.2 Následky provedení změny

Následky, které vyvolává provedení změn na předmětu nájmu závisejí  na tom, zda 

byly  provedeny  se  souhlasem  pronajímatele  nebo  bez  něj.  V  prvním  případě  vzniká 

pronajímateli povinnost vyrovnat se s nájemcem při skončení nájmu v případě, že změnami 

dojde ke zhodnocení věci (§ 2220 odst. 1 in fine OZ). V druhém případě, tedy při provedení 

změn bez souhlasu pronajímatele, nájemce nárok na náhradu za zhodnocení nemá a zároveň 

nastupují pro nájemce negativní následky dle § 2220 odst. 2 OZ, tedy povinnost na žádost 

pronajímatele, nejpozději však při skončení nájmu, uvést předmět nájmu do původního stavu. 

Nesplní-li nájemce tuto povinnost, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby. 

Úprava obou případů je dle důvodové zprávy dispozitivní a stranám tak nic nebrání sjednat 

jiné  následky  nebo  aplikaci  těch  zákonných  vyloučit  (např.  vyloučit  právo  nájemce  na 

vyrovnání za zhodnocení věci).160

Povinnost vyrovnání se s nájemcem ohledně zhodnocení pronajaté věci se sice velice 

podobá povinnosti  vydat  bezdůvodné obohacení,  ale  o bezdůvodné obohacení  se nejedná, 

jelikož tato povinnost, tedy pohledávka nájemce za pronajímatelem, vzniká až okamžikem 

skončení nájmu.161

Aby bylo  možné  určit  obsah  povinnosti,  která  je  formulována  za  pomoci  výrazů 

„vyrovnat se“ a „podle míry zhodnocení“, je nejprve potřeba zjistit  přesný význam těchto 

výrazů.  Dejlová  si  všímá,  že  v  situacích,  kdy OZ 1964 užíval  formulace  typu  „uhradit“, 

„nahradit“ nebo „zaplatit“, využívá OZ formulaci „vyrovnat se“, z čehož dovozuje, že jejím 

obsahem je povinnost poskytnout nájemci v souvislosti se zhodnocením jistou úhradu.162 Co 

se výše takové úhrady týče, Dejlová opět podotýká, že formulace „podle míry zhodnocení“ 

158 BAJURA, op. cit., s. 1121 – 1122. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 290.
159 BAJURA, op. cit., s. 1121 – 1122. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 290.
160 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 289.
161 BAJURA, op. cit., s. 1122. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 290 - 291.
162 DEJLOVÁ, op. cit., s. 71.
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nabízí v zásadě dva možné výklady. Buďto má náhrada přímo odpovídat výši zhodnocení 

věci, nebo může být výše náhrady pouze vypočtena výši zhodnocení, přičemž jí však nemusí 

odpovídat.163 Současná právní literatura se s odkazem na starší judikaturu164,165 shoduje,  že 

výše náhrady má odpovídat rozdílu mezi hodnotou předmětu nájmu ke dni skončení nájmu, tj. 

vzniku pohledávky nájemce, a jeho hodnotou před provedením změn.166

S ohledem na text zákona a starší judikaturu vzniká povinnost pronajímatele ke dni 

skončení  nájmu.167 Nárok  na  úhradu  zhodnocení  věci  nájemci  vzniká  vůči  tomu,  kdo  je 

pronajímatelem ke  dni  skončení  nájmu,  tj.  vzniku pohledávky,  nikoli  vůči  tomu,  kdo byl 

pronajímatelem  v  době  udělení  souhlasu  nebo  provedení  změn.168 V  situaci,  kdy  se  po 

provedení změn změnila osoba pronajímatele, je pro vznik jeho povinnosti bezpředmětné, zda 

o provedené změně věděl či nikoli.169 Pronajímatel je dle obecného ustanovení o čase plnění, 

§  1958 odst.  1  OZ,  povinen  splnit  svou povinnost  k  uhrazení  zhodnocení  i  bez  vyzvání 

nájemcem, jelikož čas plnění je přesně stanoven zákonem.

Při provádění změn na předmětu nájmu však může dojít i k situaci, kdy jeho hodnota v 

důsledku  provedených  změn  klesne.  Dal-li  však  pronajímatel  k  takovým  změnám  svůj 

souhlas, nevznikají mu z takového znehodnocení žádná práva. Toto neplatí v případě, že by 

nájemce změny provedl vadně a teprve v důsledku toho se hodnota předmětu nájmu snížila. 

Pak by pronajímateli vzniklo právo na náhradu.170

Jak již bylo uvedeno výše, důvodová zpráva označuje § 2220 OZ jako dispozitivní (s 

výjimkou formy souhlasu v případě písemné nájemní smlouvy), přičemž tento závěr vyplývá i 

163 DEJLOVÁ, op. cit., s. 71.
164 Rozsudek  Nejvyššího  soudu  ze  dne  24.  8.  2006,  sp.  zn.  33  Odo  1184/2005:  "Pro  výši  bezdůvodného 

obohacení, k němuž došlo investicemi do cizí nemovitosti, je rozhodující rozdíl mezi cenou nemovitosti před  
provedením investic a po něm vyčíslený ke dni vzniku bezdůvodného obohacení,  nikoli  ke dni vyhlášení  
rozhodnutí ve věci."

165 Poznáka  autora:  Právní  věta  rozsudku  na  který  je  odkazováno  sice  formuluje  způsob  určení  výše 
bezdůvodného obohacení v důsledku investic do cizí nemovitosti, ale princip je použitelný i na určení výše 
náhrady za zhodnocení předmětu nájmu. Jak již bylo vyloženo výše, instituty jsou si velice podobné a jejich 
největší rozdíl spočívá v okamžiku vzniku pohledávky.

166 BAJURA, op. cit., s. 1122., DEJLOVÁ, op. cit., s. 71. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 291.
167 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 29 Odo 107/2005: "Dovolatel se mýlí, usuzuje-li, že  

nárok  vzešlý  z úpravy  obsažené  v ustanovení  § 667  odst.  1  poslední  větě obč.  zák. vzniká  již  za  trvání  
nájemního vztahu a úprava,  podle které  jej  lze  požadovat  po skončení  nájmu,  pouze  posouvá splatnost  
závazku..., ...Kdyby protihodnota toho, o co se změnami na věci zvýšila její hodnota, mohla být bez dalšího  
uplatněna  již  ke  dni  prohlášení  konkursu,  bez  zřetele  k tomu,  zda  a kdy  bude  nájemní  vztah  za  trvání  
konkursu ukončen, účtoval by nájemce pronajímateli  (úpadci) hodnoty,  které dále užívá a opotřebovává 
způsobem,  jenž  v době  skončení  nájmu  může  vést  k závěru,  že  pohledávka  dle  § 667  odst.  1  věty  
poslední obč. zák. zde vůbec není."

168 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. 26 Cdo 410/2010: "Nárok nájemce vyplývající  
z § 667 odst.  1  věty čtvrté ObčZ na náhradu nákladů jím vynaložených na pronajatou věc směřuje vůči  
subjektu, který je pronajímatelem ke dni zániku nájemního vztahu."

169 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 291.
170 Ibid.
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z použitelné starší judikatury.171 V rámci dohody stran tedy lze právo nájemce na náhradu 

zhodnocení předmětu nájmu omezit,  a dokonce i úplně vyloučit.  Takový postup se zřejmě 

uplatní právě ve vztahu k nájmu prostor sloužících k podnikání, a to v kombinaci s ujednáním, 

že nájemce je povinen vrátit prostory ve stavu „shell & core“, tj. ve stavu, v jakém prostory 

převzal.  Důvodem je  především skutečnost,  že  pronajímatel  by z  provedených změn měl 

málokdy užitek, když další nájemce si pravděpodobně bude chtít prostory opět upravit tak, 

aby jejich dispozice, vzhled a vybavení odpovídali jeho podnikatelskému záměru.

Provedl-li nájemce změny na předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, přičemž ten 

je ani zpětně neschválil, respektive se nevzdal práv, které mu z takové skutečnosti vyplývají, 

ukládá nájemci zákon (§ 2220 odst. 2 OZ) povinnost uvést předmět nájmu do původního 

stavu nejpozději  při  skončení nájmu (výklad k tomu, co se rozumí skončením nájmu viz. 

výše), a to i bez výzvy pronajímatele (viz. § 1958 odst. 1 OZ), jinak bezprostředně poté, co o 

uvedení  do  původního stavu  pronajímatel  požádá.  Vzhledem k  dispozitivnosti  ustanovení 

však  pronajímateli  nic  nebrání  určit  nájemci  k  odstranění  změn  lhůtu  delší.172 Zákon 

nepředepisuje  ve  vztahu  k  žádosti  pronajímatele  žádné  formální  náležitosti  s  výjimkou 

obecného požadavku určitosti právního jednání (srov. požadavek písemného souhlasu dle § 

2220 odst. 1 OZ).173

Dle obecného ustanovení § 1908 odst. 1 OZ má dlužník povinnost splnit svůj dluh na 

své náklady řádně a včas, a jelikož v § 2220 odst. 2 OZ není stanoveno jinak, nese náklady na 

uvedení předmětu nájmu do původního stavu nájemce. 

Pokud  by  nájemce  svou  povinnost  uvést  předmět  pronájmu  do  původního  stavu 

nesplnil,  vznikne  pronajímateli,  dle  §  2220  odst.  2  OZ,  možnost  vypovědět  nájem  bez 

výpovědní doby. Uvedené ustanovení tedy nespojuje vznik možnosti výpovědi bez výpovědní 

doby  již  s  provedením změn  bez  svolení  pronajímatele,  ale  až  s  nesplněním,  respektive 

prodlením se splněním, povinnosti odstranit nepovolené změny. Stále je však potřeba brát v 

úvahu, že již samotné provádění nepovolených změn může být posouzeno jako výpovědní 

důvod  dle  §  2232  OZ,  tedy  jako  zvlášť  závažné  porušení  povinností  nájemce,  z  čeho 

pronajímateli opět vzniká možnost vypovědět nájem bez výpovědní doby.174 Pro vznik práva 

pronajímatele vypovědět nájem bez výpovědní doby podle § 2220 odst. 2 OZ jsou okolnosti, 

171 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 23 Cdo 76/2012: "Smluvní strany nájemní smlouvy si  
mohou upravit možnost změn předmětu nájmu, jakož i výši náhrady nákladů či zhodnocení. Strany si mohou  
rovněž sjednat, že nájemci právo na zhodnocení nenáleží."

172 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 291.
173 DEJLOVÁ, op. cit., s. 72.
174 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 292.
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které  nájemce  vedly  k  porušení  povinnosti  změny  odstranit,  bezpředmětné.  Právo  nájem 

vypovědět  tedy  pronajímateli  vznikne  jak  v  případě,  že  tak  nájemce  neučinil  naprosto 

svévolně, tak v případě, kdy mu to objektivně neumožnily okolnosti.175

 5.4.3 Právo  na  umístění  vývěsních  štítů,  návěstí  a  jiných 

znamení 

Nájemci prostor sloužících k podnikání náleží dle § 2305 právo opatřit se souhlasem 

pronajímatele  nemovitou  věc,  kde  se  pronajaté  prostory nacházejí,  v  přiměřeném rozsahu 

štíty,  návěstími  a  podobnými  znameními. Důvod,  proč  bylo  toto  ustanovení  zařazeno  do 

zvláštní  úpravy  nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  je,  že  právě  nájemce-podnikatel 

potřebuje mít k dispozici zákonem garantovaný způsob, jak dát (potenciálním) zákazníkům 

vědět, že má v určitých prostorách provozovnu.

Ustanovení § 2305 OZ je v poměru speciality k obecné úpravě provádění změn na 

předmětu nájmu nájemcem obsažené v ustanovení § 2220 OZ. 

Právo nájemce dle § 2305 OZ je však omezeno tím, že může být realizováno pouze v 

přiměřeném rozsahu, respektive v nepřiměřeném rozsahu už nájemce nemá právo na souhlas 

pronajímatele. Přiměřenost rozsahu opatření nemovité věci znameními musí být zkoumána u 

každého  případu  individuálně,  přičemž  je  dána  především  charakterem  provozované 

podnikatelské činnosti nájemce, poměrem velikosti znamení vůči plášti budovy a znamením 

ostatních  nájemců,  tím,  zda  znamení  nesnižuje  viditelnost  znamení  jiných  nájemců, 

charakterem nemovitosti a jejího okolí atp.176

Další  podmínkou  realizace  nájemcova  práva  opatřit  nemovitou  věc  znameními  je 

souhlas pronajímatele, přičemž ten ho může odmítnout udělit pouze tehdy, má-li pro to vážný 

důvod.  Důvodová  zpráva  uvádí  jako  příklad  vážného  důvodu  k  odmítnutí  souhlasu 

pronajímatele  situaci,  kdy  by  „umístěním  konkrétního  znamení  mohla  vzniknout  na  

nemovitosti  škoda,  že  se  jedná  o znamení  nějakým  způsobem  nepřijatelné  či  protiprávní  

(např. by jeho součástí byl hákový kříž či jiný obdobný symbol) apod.“177 Důvodem odmítnutí 

souhlasu pak bezesporu bude též skutečnost, že nájemce nesplnil požadavky dle § 2305, tj. že 

nájemce chce nemovitost opatřit znameními v rozsahu nepřiměřeném okolnostem. I v případě, 

kdy  nájemce  splní  veškeré  podmínky,  existuje  možnost  oprávněného  odmítnutí  udělení 

175 DEJLOVÁ, op. cit., s. 73.
176 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 497. a DEJLOVÁ, op. cit., s. 380.
177 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 509 – 

510.
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souhlasu, a to například v případě, kdy má být plášť budovy rekonstruován a vývěsní štít  

nájemci by překážel rekonstrukčním pracím.178 Vážnost důvodů k odmítnutí souhlasu má být, 

dle  ustálené  soudní  praxe,  posuzována  především  z  objektivního  hlediska  a  nikoli  dle 

subjektivních představ smluvních stran.179

Ačkoli ustanovení § 2305 OZ nepředepisuje ve vztahu k souhlasu, jakou formou má 

být udělen, je možné, že se podpůrně užije obecné ustanovení § 2220 odst. 1 OZ a v případě, 

že bude nájemní smlouva uzavřena písemně, i souhlas bude muset mít písemnou formu.180 Lze 

tedy doporučit, aby pronajímatel v takových případech, z důvodu právní opatrnosti, souhlas 

uděloval vždy písemně.

V případě, že nájemce požádá o udělení souhlasu v písemné formě a pronajímatel na 

to ve lhůtě jednoho měsíce nezareaguje, platí zákonná fikce,  že pronajímatel svůj souhlas 

nájemci  dal.  Ten  kdo  se  dovolává  fikce  souhlasu  nese  důkazní  břemeno  ohledně  jejího 

naplnění. Zpravidla se tedy bude jednat o nájemce.181

Domnívá-li se nájemce, že mu pronajímatel souhlas neudělil,  ačkoli tak učinit měl, 

může se dovolávat nahrazení souhlasu pronajímatele soudním rozhodnutím, a to na základě 

obecného  ustanovení  §  12  OZ.  Dále  je  třeba  připomenout,  že  odmítnutím  souhlasu  bez 

oprávněného důvodu, se pronajímatel dopouští porušení svých povinností, přičemž možným 

důsledkem takového odmítnutí může být vznik práva nájemce na náhradu způsobené škody. 

Dále mohou být naplněny výpovědní důvody nájmu na dobu určitou a pro výpověď nájmu na 

dobu neurčitou ve zkrácené výpovědní době.182

Opatří-li nájemce nemovitost, ve které se nacházejí pronajaté prostory,  značením bez 

souhlasu  pronajímatele,  jedná  se  o  porušení  jeho  povinností,  přičemž  důsledky  budou 

obdobné jako v případě provedení změn bez souhlasu pronajímatele ve smyslu § 2220 OZ.183 

Za  takové  porušení  však  není  možné  považovat  situaci,  kdy  nájemce  bez  souhlasu 

pronajímatele označí prostory, tedy svou provozovnu, způsobem, jakým mu ukládá právní řád 

(např. živnostenský zákon), a to za předpokladu, že tak učiní způsobem, který pronajímateli 

nezpůsobí škodu.184

178 BAJURA, op. cit., s. 1326. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 497.
179 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 26 Cdo 452/2006: "Podle ustálené soudní praxe 

vážnost  důvodů  neužívání  bytu  musí  být  posuzována  především  z objektivního  hlediska (s  přihlédnutím 
k okolnostem konkrétního případu) a nikoliv podle subjektivních představ nájemce bytu", In: DEJLOVÁ, op. 
cit., s. 380.; In: BAJURA, op. cit., s. 1327.

180 BAJURA, op. cit., s. 1327.
181 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 498.
182 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 497.
183 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 497 - 498.
184 BAJURA, op. cit., s. 1327.
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Ustanovení § 2306 OZ pak nájemci ukládá povinnost při skončení nájmu odstranit 

znamení, kterými opatřil nemovitost a dále uvést dotčenou část nemovitosti do původního 

stavu. Toto ustanovení konkretizuje povinnost nájemce odevzdat při skončení nájmu věc ve 

stavu v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení dle § 2225 OZ. I když je  

opatření nemovitosti znamením nájemce v podstatě změnou nemovité věci, tak je nájemce 

povinen znamení odstranit i v případě, že s jeho umístěním pronajímatel souhlasil (srov. § 

2220 OZ).185 Pojem „při skončení nájmu“ již byl dostatečně vyložen v podkapitole  5.4.2. V 

případě, že nájemce svou povinnost nesplní, bude mít pronajímatel právo na náhradu škody, 

jejíž  výše  bude  v  zásadě  odpovídat  nákladům,  které  musel  pronajímatel  vynaložit  na 

odstranění nájemcových znamení.

 5.5 Podnájem

Ačkoli je úprava obsažená v § 2215 a § 2216 OZ nadepsána jako podnájem, důsledně 

užívá termín „zřízení užívacího práva k věci třetí osobě“. Zákonodárce tedy jako podnájem 

označil  nikoli  pouze tradiční „nájem nájemního práva“, tedy úplatné přenechání předmětu 

nájmu k užití třetí osobě, ale i bezúplatné přenechání, které svým obsahem odpovídá spíše 

výpůjčce  či  výprose.186 Pro  určení,  zda  se  jedná  o  podnájem  ve  smyslu  OZ,  tak  není 

rozhodující, zda je přenechání předmětu nájmu k užívání úplatné, či nikoli, ale zda osoba, 

která přenechává věc k užití třetí osobě, je sama nájemcem ve vztahu k oné věci, či nikoli.187

Z ustanovení § 2215 odst. 1 OZ vyplývá, že nájemce je oprávněn dát věc do podnájmu 

pouze  se  souhlasem  pronajímatele,  přičemž  tento  souhlas  musí  být  dán  před  samotným 

uzavřením podnájemní smlouvy. Pronajímatel nemá žádnou povinnost požadovaný souhlas 

nájemci udělit. Rozhodnutí, zda souhlas s podnájem nájemci dá, či nedá, je ponecháno čistě 

na jeho vůli.  Ustanovení má však dispozitivní povahu a strany si tedy mohou sjednat,  že 

souhlas je možné dát i dodatečně.188 V případě, že je nájemní smlouva uzavřena v písemné 

formě,  ukládá  zákon,  aby  měl  souhlas  pronajímatele  též  písemnou  formu.  Vzhledem  k 

podobnosti s úpravou souhlasu k provedení změn nájemcem je podrobnější výklad již obsažen 

v podkapitole 5.4.1.

Uzavřením podnájemní smlouvy vznikne právní poměr pouze mezi nájemcem (který 

zde plní roli pronajímatele) a podnájemcem (který plní roli nájemce). Mezi pronajímatelem a 

185 BAJURA, op. cit., s. 1327.
186 BAJURA, op. cit., s. 1102 - 1103.; DEJLOVÁ, op. cit., s. 51. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 

274.
187 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 274.
188 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 493.
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podnájemcem nevzniká žádný právní poměr a ani jeden tak nemá právo po druhém požadovat 

jakékoli plnění.189 Podnájem se řídí takovou úpravou užití věci osobou odlišnou od vlastníka, 

které se svým obsahem blíží nejvíce. Jedná-li se tedy o úplatné přenechání k užívání, bude se 

podnájem řídit úpravou nájmu a naopak je-li přenechání věci k užívání bezúplatné, bude se 

podnájem řídit úpravou výpůjčky, či výprosy.190 Podnájemní právní poměr je akcesorický k 

právnímu poměru hlavnímu,  tedy k nájmu,  a  jeho osud tedy závisí  na  existenci  nájmu a 

následuje jeho osud. Skončí-li tedy nájem jakožto hlavní právní poměr, skončí i podnájem.191

Akcesorická povaha podnájmu se odráží  i  v  ustanovení  §  2215 odst.  3 OZ,  podle 

kterého může nájemce zřídit  užívací právo k věci třetí  osobě nejdéle na dobu trvání jeho 

nájemního práva k věci, přičemž k ujednáním, dle kterých by doba trvání podnájmu měla být 

delší, se nepřihlíží, tj. jsou nicotné.

V případě, kdy nájemce umožní třetí osobě věc užívat, tak dle § 2216 OZ odpovídá 

pronajímateli za jakoukoli způsobenou škodu, ale i za jiná protiprávní jednání tak, jako by věc 

užíval  a  jednání  činil  sám.  Nájemce  odpovídá  nejen  za  jednání  třetí  osoby,  která  užívá 

předmět nájmu, respektive podnájmu, po právu (se souhlasem pronajímatele), ale i za jednání 

osoby, která ho se svolením nájemce užívá protiprávně, např. podnajal-li nájemce věc bez 

souhlasu pronajímatele.  Odpovědnost tedy nájemci vzniká tím, že třetí osobě užívání věci 

fakticky umožnil.192 Dle Dejlové je přitom nutné vykládat pojem „užívání“ extenzivně tak, 

aby zahrnoval „veškeré nakládání s věcí, které nájemce svým jednáním třetí osobě umožnil, ať  

již vlastním jednáním, či opomenutím, výslovně či konkludentně.“193

Zákonodárce v ustanovení § 2215 odst. 2 OZ zakotvil právní fikci, že pokud „nájemce 

zřídil třetí osobě užívací právo k věci bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé  

porušení  nájemcových povinností  způsobujících  pronajímateli  vážnější  újmu.“  Dle  §  2309 

písm.  b)  OZ ve  spojení  s  §  2310  OZ má  v  takovém případě  pronajímatel  právo  nájem 

vypovědět  s  tříměsíční  výpovědní  dobou.  Ve vztahu k samotnému podnájmu má absence 

souhlasu  pronajímatele  důsledek  jeho  neplatnosti  dle  §  580  OZ,  jelikož  takové  jednání 

189 Rozsudek  Nejvyššího  soudu  ze  dne  30.  11.  2004,  sp.  zn.  25  Cdo  264/2004:  "Právo  uzavřít  smlouvu 
o podnájmu  je  jedním  z dispozičních  oprávnění  nájemce  bytu,  kdy  nájemce  s písemným  souhlasem 
pronajímatele přenechává jinému - podnájemci - své nájemní právo k bytu (jeho části). Z toho vyplývá, že  
podnájemní  vztah  je  vztahem  mezi  nájemcem  a podnájemcem;  ani  udělení  souhlasu  pronajímatele  
k podnájemní smlouvě nezakládá právní vztah mezi podnájemcem a pronajímatelem." a "Na nájemci, jemuž  
svědčí právo nájmu bytu, se vlastník tohoto bytu nemůže úspěšně domáhat vydání majetkového prospěchu,  
jenž nájemce získal platbami za podnájem od toho, kdo na základě neplatné podnájemní smlouvy byt místo  
nájemce užíval."

190 BAJURA, op. cit., s. 1104. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 275.
191 BAJURA, op. cit., s. 1104. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 275.
192 BAJURA, op. cit., s. 1107. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 278 -279.
193 DEJLOVÁ, op. cit., s. 57.
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odporuje zákonu, přičemž se bude jednat pouze o neplatnost relativní, jelikož je zakotvena 

pouze  k  ochraně  pronajímatele  (§  586  OZ).194 Absence  souhlasu  tedy  nemá  na  platnost 

podnájemní smlouvy vliv, dokud není pronajímatelem namítnuta.

Autor  se  domnívá,  že  nájemci  prostor  sloužících  k  podnikání  nebudou  možnost 

prostory podnajmout využívat tak široce jako nájemci bytu, případně domu, ale to neznamená, 

že by institut nenašel své využití. Lze si například představit situaci, kdy franšízor podnajímá 

prostory svým franšízantům atp.

 5.6 Převod nájmu prostor sloužících k podnikání

Zvláštní úprava nájmu prostor sloužících k podnikání umožňuje v ustanovení § 2307 

odst.  1  OZ nájemci  převést  s  předchozím souhlasem pronajímatele  nájem v  souvislosti  s 

převodem podnikatelské činnosti, jíž prostor slouží, na třetí osobu. Souhlas pronajímatele i 

nájemní smlouva vyžadují písemnou formu.

Pojem „převod podnikatelské činnosti“ občanský zákoník nijak nevysvětluje a převod 

podnikatelské činnosti ani český právní řád neumožňuje, když ta je vázaná na individuálního 

podnikatele, který ji vykonává.195 Dalo by se tedy usuzovat, že se „převodem podnikatelské 

činnosti“  myslí  převod  závodu  nebo  jeho  části.  Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  v  případě 

převodu závodu,  jehož  je  nájem součástí,  nebo jeho části,  (což  by se  dalo  považovat  za 

„převod podnikatelské činnosti“) přechází nájem na nového vlastníka závodu dle obecného 

ustanovení § 2177 OZ, však bylo zřejmě úmyslem zákonodárce umožnit tímto ustanovením 

převod nájemní smlouvy i v jiných případech „převodu podnikatelské činnosti“. Takovouto 

situací může být převod souboru movitých věcí sloužících k výkonu podnikatelské činnosti v 

určité  provozovně  a  zároveň  užívacího  práva  (nájmu)  k  prostorám,  kde  se  provozovna 

nachází, např. převod lékařské ordinace.196 Ustanovení § 2307 OZ se tedy aplikuje na situaci 

dle  předchozí  věty  a  nikoli  na  převod závodu  nebo  jeho části,  který  má  vlastní  zvláštní 

úpravu, určující, která práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele.197

Jelikož  §  2307  odst.  2  OZ odkazuje  na  obdobné  užití  ustanovení  §  2306  OZ,  je 

nájemce, který svůj nájem převedl v rámci převodu podnikatelské činnosti na třetí  osobu, 

povinen odstranit z prostor a z nemovité věci, ve které se prostor nachází, veškerá znamení, 

jimiž je opatřil v souladu s § 2305 OZ a uvést dotčené části nemovitosti do původního stavu.

194 BAJURA, op. cit., s. 1104.
195 DEJLOVÁ, op. cit., s. 382.
196 BAJURA, op. cit., s. 1329.
197 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 510.
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 6. Další práva a povinnosti pronajímatele

 6.1 Předání prostor

Jednou ze základních povinností pronajímatele, která je zásadní pro realizaci nájmu, je 

stanovena v ustanovení § 2205 písm. a) OZ, které pronajímateli ukládá povinnost „přenechat  

věc nájemci tak,  aby ji  mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu.“ Způsobilostí  k 

užívání se rozumí jak způsobilost technická, tak způsobilost právní.198

Předmětné  ustanovení  je,  ohledně  požadovaného  stavu  věci,  koncipováno  jako 

dispozitivní, přičemž předpokládá, že si smluvní strany požadovaný stav předmětu nájmu při 

předání ujednají v nájemní smlouvě. Pouze subsidiární funkci tak má požadavek, aby byl stav 

vhodný k užívání k obvyklému účelu.199 Ačkoli je ustanovení dispozitivní, tak není možné, 

aby smluvní  strany v  nájemní  smlouvě  vyloučili  povinnost  pronajímatele  předat  prostory 

nájemci.  V takovém  případě  by  totiž  nebyl  naplněn  jeden  z  pojmových  znaků  nájmu  a 

nejednalo by se tedy o závazek z nájemní smlouvy.200 Vzhledem k dispozitivnosti ustanovení 

je tedy možné, aby si smluvní strany ujednaly, že pronajímatel předá prostory ve stavu, kdy 

ještě  nebudou  použitelné  ke  sjednanému,  respektive  obvyklému,  účelu.  Běžně  se  tedy 

prostory předávají ve stavu „shell & core“, kdy jsou předány bez jakéhokoli vybavení, pouze 

se zavedenými službami a až po jejich předání si je nájemce upraví tak, aby mu vyhovovaly. 

Tento postup je vhodný zejména pro pronájem prostor např. oděvním nebo fast-foodovým 

řetězcům, které mají standardizovaný design svých provozoven a sami tedy stojí o možnost si 

prostory dobudovat a vybavit.

Není-li ujednáno jinak, je pro počátek povinnosti nájemce platit  nájemné rozhodné 

předání  prostor.  Hulmák  totiž  dovozuje,  že:  „jestliže  vzniká  nájemci  právo  na  prominutí  

nájemného v případech, kdy nemůže věc pro vady užívat (§ 2208 OZ), tím spíše není povinen  

platit nájemné, pokud věc není vůbec pro vady odevzdána.“201

Ustanovení  §  2206  odst.  2  OZ  ukládá  pronajímateli  povinnost  odevzdat  nájemci 

prostory se vším, co je potřeba k jejich řádnému užívání,  tzn.  s veškerým příslušenstvím, 

listinami, dokonce i informacemi o tom, jak prostory správně užívat.202

198 BAJURA, op. cit., s. 1076.
199 BAJURA, op. cit., s. 1075. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 243.
200 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 244.
201 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 243.
202 BAJURA, op. cit., s. 1079.
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Kromě stavu, v jakém má pronajímatel prostory nájemci odevzdat,  určuje zákon v 

ustanovení § 2206 odst.  1 OZ i dobu, kdy má odevzdat prostory nájemci,  a to tak,  že je 

nájemci předá v ujednané době a není-li ujednána, tak den bezprostředně následující po dni, 

kdy jej  o to  nájemce požádá.  S ohledem na skutečnost,  že  je  nájemce při  absenci  jiného 

ujednání  smluvních  stran,  oprávněn  pronajímateli  den  předání  jednostranně  určit,  lze 

dovozovat, že je též oprávněn určit i jinou (delší) lhůtu nebo dobu k předání prostor. Jakmile 

ale lhůtu určí, je svým rozhodnutím vázán a není oprávněn ho jednostranně změnit.203

Pro počátek běhu lhůty je  rozhodující  okamžik doručení  žádosti  o  předání  prostor 

pronajímateli ve smyslu § 570 odst. 1 OZ.204

 6.2 Opravy

Ustanovení  §  2205  písm.  b)  OZ ukládá  pronajímateli  povinnost  „udržovat  věc  v  

takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata.“ Tato povinnost je 

pak dalších ustanoveních konkretizována.

Dle § 2207 odst. 1 OZ je pronajímatel po dobu trvání nájmu povinen provádět údržbu 

věci, s výjimkou běžné údržby, kterou je povinen provádět nájemce (výklad ohledně běžné 

údržby  v  podkapitole  5.2).  Dále  je  povinen  provádět  nezbytné  opravy  pronajaté  věci. 

Ustanovení je opět konstruováno jako dispozitivní a smluvní strany si tedy mohou rozsah 

svých povinností  upravit  odlišně,  případně si  alespoň přesně vymezit,  k  čemu je povinen 

nájemce a k čemu pronajímatel.

Jelikož současný OZ pojem „oprava“ žádným způsobem nedefinuje, je třeba k jeho 

vymezení  vyjít  z  dřívější  definice  v  § 652 odst.  2 OZ  1964,  kde  se  „opravou“  rozumí 

„činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky jejího  

opotřebení.“205 Povinnost pronajímatele dle § 2207 odst. 1 OZ pak dopadá na takové opravy, 

které jsou nezbytné, tedy takové, bez jejichž provedení by na pronajatých prostorách mohla 

vzniknout další škoda nebo by nájemce prostory nemohl řádně užívat ke sjednanému nebo 

obvyklému účelu, tj. opravy obnovující funkční stav věci, přičemž se nemusí nutně jednat o 

stav původní.206

Dejlová  dovozuje,  že  jelikož  OZ v  žádném  svém  ustanovení  výslovně  nelimituje 

povinnost  pronajímatele  provádět  opravy,  jejichž  potřeba  vznikla  v  důsledku  jednání  či 

203 BAJURA, op. cit., s. 1079.
204 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 246.
205 DEJLOVÁ, op. cit., s. 27.
206 BAJURA, op. cit., s. 1081. a DEJLOVÁ, op. cit., s. 27.
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opomenutí nájemce, pronajímatel je povinen provádět veškeré nezbytné opravy bez ohledu na 

to,  zda  jejich  potřebu  způsobil  nájemce  nebo  vyvstala  nezávisle  na  něm.  Nicméně  však 

uznává,  že pokud potřebu opravy způsobil  nájemce, náleží pronajímateli  nárok na úhradu 

způsobené újmy.207

Dle ustanovení § 2207 odst. 2 OZ „pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době  

uzavření nájemní smlouvy strany věděly a která nebrání užívání věci.“ Podmínkami aplikace 

tohoto ustanovení tedy je, aby (i) na pronajatých prostorech byla vada, (ii) jak pronajímatel, 

tak nájemce o ní věděli a (iii) tato vada nebránila řádnému užívání takových prostor. Starší 

judikatura definovala pojem „vada“ jako „nedostatek takové vlastnosti, která se u věcí téhož  

druhu a stáří obecně předpokládá a jejíž neexistencí je možnost využití věci k danému účelu 

nikoli nepodstatně snížena.“208 Uvedené ustanovení dopadá jak na vady faktické, tak na vady 

právní  a  uplatní  se  tedy i  ve  vztahu  k  §  2212 OZ.  Jsou-li  výše  vyjmenované podmínky 

splněny,  pronajímatel  za  takové  vady neodpovídá,  tedy v  případě  faktických  vad  je  není 

povinen  opravit,  byť  by  taková  vada  nájemci  působila  jisté  obtíže  a  nájemce  ani  není 

oprávněn požadovat po pronajímateli slevu na nájemném.209

Ustanovení § 2207 odst. 2 OZ se s ohledem na § 1917 OZ užije i na vady, o kterých 

sice smluvní strany nevěděly, ale na které se aplikuje zásada materiální publicity, tedy vady 

zjistitelné z veřejného seznamu (§ 980 OZ), a dále na vady, o kterých měly strany dle § 4 a 5 

OZ vědět, vzhledem ke své odbornosti a vzhledem ke znalostem, které si důvodně osvojí 

osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé.210

Z ustanovení § 2208 odst. 1 nájemci plyne právo žádat po pronajímateli přiměřenou 

slevu z nájemného nebo provést opravu sám a žádat náhradu účelně vynaložených nákladů, a 

to v případě,  že pronajímateli  řádně a včas oznámil vadu věci (k oznámení vad výklad v 

podkapitole 5.3), kterou má pronajímatel odstranit, a ten tak neučiní bez zbytečného odkladu, 

v důsledku čehož může nájemce prostory užívat jen s obtížemi. Pokud vada stěžuje užívání 

zásadním způsobem, nebo ho úplně znemožňuje, má nájemce právo na prominutí nájemného 

nebo právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, a to již od počátku trvání závadného stavu, 

tj. tyto práva nezávisí na prodlení pronajímatele. V případě, že by vada neměla na užívání 

prostor nájemcem větší vliv, tak uvedená práva nájemci nevzniknou.211

207 DEJLOVÁ, op. cit., s. 27.
208 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2003, sp. zn. 33 Odo 154/2003
209 BAJURA, op. cit., s. 1082.
210 BAJURA, op. cit., s. 1082. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 249.
211 DEJLOVÁ, op. cit., s. 30.
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Lhůtou  pro  odstranění  vad  pronajímatelem  vymezenou  jako  „bez  zbytečného 

odkladu“, se dle ustálené judikatury rozumí „velmi krátká lhůta, jíž je míněno bezodkladné,  

neprodlené, bezprostřední či okamžité jednání směřující  ke splnění povinnosti či k učinění  

právního úkonu či jiného projevu vůle, přičemž doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech  

konkrétního případu.“212

Je důležité zdůraznit, že práva podle § 2208 odst. 1 věty první OZ nájemci vznikají až 

v důsledku prodlení  pronajímatele  s  odstraněním vad,  které  mu nájemce oznámil  (byly-li 

splněny ostatní podmínky), tj. neodstraní-li je bez zbytečného odkladu. V případě, že nájemce 

vadu  rovnou  odstraní  sám,  aniž  by  ji  oznámil  pronajímateli,  výše  uvedená  práva  mu 

nevzniknou, a to včetně práva na náhradu účelně vynaložených nákladů.213 Nájemce má právo 

na slevu z nájemného, respektive na prominutí nájemného, pouze za období, kdy nemohl, v 

důsledku nečinnosti pronajímatele, pronajaté prostory vůbec či bez obtíží užívat.214 Obdobná 

situace je u práva nájemce na podání výpovědi, které mu náleží pouze po dobu, kdy je mu v 

důsledku prodlení pronajímatele s odstraněním vad užívání věci zásadně ztíženo či dokonce 

znemožněno.215 Ve chvíli, kdy pronajímatel započne s opravou prostor, nájemce již nemůže 

uplatňovat práva podle § 2208 odst. 1 OZ, ale namísto nich mu vznikají práva podle § 2210 

OZ (výklad níže v této podkapitole).216

Využitím jednoho z práv dle § 2208 odst. 1 OZ nájemce nepřichází o možnost využít i  

další právo, které mu dle komentovaného ustanovení náleží.217 Je tedy možná situace, kdy 

bude nájemce žádat slevu na nájemném za dobu, kdy věc mohl užívat pouze s obtížemi a dále 

náhradu nákladů účelně vynaložených na opravu pronajatých prostor.

Co  se  týče  práva  nájemce  opravit  vadu  pronajatých  prostor  a  požadovat  náhradu 

účelně  vynaložených  nákladů,  tak  zákon  toto  právo  zmiňuje  pouze  ve  vztahu  k  vadám 

omezujícím  ho  v  užívání  pronajatých  prostor.  S  pomocí  výkladu  a  minori  ad  maius lze 

dovodit, že pronajímatel bude povinen nájemci nahradit náklady účelně vynaložené na opravu 

prostor i  v případě, že ho vada v jejich užívání omezovala zásadním způsobem, či  mu to 

přímo znemožňovala.218 Právo na náhradu vzniká nájemci pouze v případě, že předmětnou 

vadu odstranil a pouze v rozsahu vynaložených k jejímu odstranění, nikoli nákladů na zvýšení 

212 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2013, sp. zn. 32 Cdo 2484/2012 In: BAJURA, op. cit., s. 1083 a  
1087.

213 DEJLOVÁ, op. cit., s. 29.
214 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 492.
215 DEJLOVÁ, op. cit., s. 30.
216 BAJURA, op. cit., s. 1084. a DEJLOVÁ, op. cit., s. 30.
217 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 252.
218 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 253.
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kvality  věci  vynaložených  v  rámci  opravy.219 Pojmem  „účelně  vynaložené  náklady“  se 

zpravidla rozumí obvyklá cena opravy určité vady.220

Dle § 2208 odst. 2 OZ je nájemce oprávněn započíst si to, co po pronajímateli může 

dle  odst.  1  žádat  vůči  měsíčnímu nájemnému,  respektive  celkové částce  nájemného,  je-li 

placeno jednorázově. Pokud by však nájemce mohl požadovat částku vyšší, než je měsíční 

nájemné, může ji započíst po částech, tak aby jednotlivé části nepřesáhly měsíční nájemné.221

Výklad k následkům opožděného uplatnění práv dle § 2208 OZ je v podkapitole 5.3.

Právní úprava v § 2208 OZ je opět dispozitivní, takže si smluvní strany mohou jeho 

obsah upravit v nájemní smlouvě tak, aby odpovídal jejich potřebám.

Aby mohl pronajímatel dostát svým povinnostem dle § 2205 písm. b) OZ, § 2207 odst. 

1 OZ a § 2208 odst. 1 OZ, ukládá ustanovení § 2219 odst. 1 OZ nájemci povinnost umožnit 

pronajímateli na výzvu, a je-li to nezbytné k zabránění škodě nebo odvrácení prodlení, tak i 

bez výzvy, přístup do pronajatých prostor.  Vzniknou-li  v důsledku toho nájemci větší  než 

nepodstatné obtíže, má právo na slevu z nájemného.

Realizaci výše uvedených povinností pronajímatele umožňuje též ustanovení § 2210 

odst. 1 OZ, které nájemci ukládá povinnost strpět nezbytnou opravu věci, kterou nelze odložit 

na dobu po skončení nájmu, a to i v případě, že mu to způsobí obtíže nebo ho to omezí v 

užívání věci. Dle důvodové zprávy se pojmem „omezení“ rozumí „ztížení možnosti věc užívat  

nebo  možnost  užívat  jen  část  věci.“222 Ustanovení  §  2210  odst.  1  OZ  je  ve  vztahu  k 

povinnostem pronajímatele udržovat a opravovat pronajaté prostory důležitá především z toho 

důvodu, že zakazuje nájemci odmítnout poskytnutí součinnosti (spočívající ve zpřístupnění 

věci  a  strpění  oprav)  z důvodu,  že by mu byly způsobeny obtíže nebo by byl  omezen v 

užívání věci.223

V případě, kdy oprava trvá vzhledem k době nájmu nepřiměřeně dlouho nebo pokud 

oprava nájemci ztěžuje nad míru obvyklou užívání prostor, má nájemce dle odst. 2 právo na 

slevu z nájemného, vypočtenou dle doby trvání a rozsahu oprav.  Je třeba zdůraznit,  že se 

jedná o dva samostatné důvody, které se sice mohou vyskytnout vedle sebe, ale každý z nich 

může být důvodem slevy i samostatně.224 Poskytnutá sleva by měla reflektovat míru omezení 

219 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 253.
220 BAJURA, op. cit., s. 1084.
221 BAJURA, op. cit., s. 1086.
222 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 492.
223 HULMÁK, Občanský zákoník VI.op. cit., s. 259.
224 BAJURA, op. cit., s. 1091.
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nájemce ve sjednaném užívání prostor v důsledku opravy a také dobu, po kterou byla oprava 

prováděna.225

Jelikož je přiměřenost doby trvání oprav odvozována od doby trvání nájmu a nikoli od 

obvyklé doby potřebné k provedení takových oprav, je zjevné upřednostnění zájmu nájemce, 

aby  mohl  pronajaté  prostory  nerušeně  užívat  po  co  největší  část  doby  trvání  nájmu. 

Nepřiměřené ovšem nebudou opravy, které je obecně potřeba za dobu trvání nájmu provést s 

ohledem na životnost použitých materiálů a součástek.226

Oprava  ztěžuje  užívání  věci  nad  míru  obvyklou  v  případě,  kdy  způsob  opravy 

vybočuje  z  jejího  obvyklého  průběhu  a  zároveň  nájemci  působí  výraznější  obtíže  při 

užívání.227

Jelikož vznik práv nájemce dle § 2210 odst. 2 OZ není podmíněn jejich uplatněním u 

pronajímatele,  běží  promlčecí  lhůta  ode  dne,  kdy  se  nájemce  dozvěděl  o  skutečnostech 

zakládajících tato práva.228

Ustanovení § 2210 odst. 3 OZ dává nájemci právo, aby mu pronajímatel v případě, že 

během provádění oprav není možné věc vůbec užívat, dočasně poskytl k užívání jinou věc, 

obdobnou té původně pronajaté, nebo může nájem bez výpovědní doby vypovědět. Možnost 

výpovědi  není  podmíněna  neposkytnutím  náhrady  za  opravovanou  věc.  Vzhledem  ke 

skutečnosti, že se jedná o obecné ustanovení úpravy nájmu, není překvapivé, že ve vztahu k 

nájmu prostor sloužících k podnikání není úplně přiléhavé. Jen stěží si totiž lze představit, že 

by  se  nájemce  kvůli  měsíc  trvající  rekonstrukci  pronajatých  prostor  stěhoval  do  prostor 

náhradních a po ukončení prostor zase zpět. Zřejmě zde tedy najde uplatnění pouze možnost 

výpovědi  bez  výpovědní  doby.  Vzhledem k dispozitivnímu charakteru  ustanovení  je  však 

autor  přesvědčen,  že  bude  pronajímatel  trvat  na  tom,  aby  byla  tato  možnost  v  nájemní 

smlouvě alespoň podmíněna určitou délkou trvání oprav znemožňujících užívání pronajatých 

prostor,  častěji  se  však  ale  pokusí  aplikaci  odst.  3  vyloučit  a  důsledky stanovit  pouze  v 

nájemní smlouvě.

 6.3 Zajištění nerušeného užívání

Dle ustanovení § 2205 písm. c) OZ je pronajímatel povinen zajistit nájemci po dobu 

nájmu nerušené užívání věci. Tato povinnost pronajímatele zahrnuje jak zdržení se veškerých 

225 DEJLOVÁ, op. cit., s. 37.
226 DEJLOVÁ, op. cit., s. 37. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 259.
227 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 259.
228 BAJURA, op. cit., s. 1091. a DEJLOVÁ, op. cit., s. 37.
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zásahů, ať už faktických nebo právních, které by ho mohly v užívání prostor rušit, tak aktivní 

jednání k ochraně nájemce před zásahy třetích osob.229

Povinnost  pronajímatele  zajistit  ochranu  před  zásahy  třetích  osob  a  následky 

nedodržení této povinnosti jsou dále upraveny v § 2212 OZ. Ustanovení upravuje dvě skupiny 

zásahů třetích osob. První skupina je upravena v odst. 1 a jedná se o případy, kdy třetí osoba 

uplatňuje  vlastnické  či  jiné  právo  k  pronajatým prostorám nebo  žádá-li  jejich  vydání  či 

vyklizení. Druhou skupinu, která je vymezena v odst. 3, tvoří případy, kdy je nájemce rušen v 

užívání věci, tj. kdy je v ujednaném užívání věci omezován třetí osobou a případy, kdy je 

jinak dotřen jednáním třetí osoby.230

Všechny případy vyjmenované v odst. 1 mají společné, že směřují ke zbavení nájemce 

faktické možnosti užívání prostor k ujednanému, respektive obvyklému, účelu, přičemž se o 

zásah ve smyslu tohoto ustanovení jedná, až pokud tento úmysl vyplývá z jednání třetí osoby 

vůči nájemci.231 Aby byl smysl ustanovení zachován, tedy aby bylo zajištěno nerušené užívání 

věci nájemcem, je třeba použité pojmy „uplatní“ a „žádá“ vykládat extenzivně a ustanovení se 

tedy vztahuje nejen na případy, kdy třetí osoba uplatní své nároky formálním způsobem např. 

u soudu, ale i na případy, kdy uplatnění nároků nedosahuje takové míry formálnosti.232

V situaci dle odst. 1 má nájemce povinnost oznámit vše pronajímateli, a to ve lhůtě dle 

§ 2214 OZ (jedná se o právní vadu věci).233 V případě, že tak nájemce neučiní a pronajímateli 

tato  skutečnost  brání  v  poskytnutí  ochrany (neví  o  jednání  třetí  osoby),  nemůže po něm 

nájemce  požadovat  poskytnutí  ochrany  ani  nájem  vypovědět  dle  odst. 2,  a  pronajímateli 

naopak  může  vzniknout  nárok  na  náhradu  nákladů,  které  mu  v  souvislosti  s  prodlením 

nájemce s oznámením vznikly.234

Požádá-li o to nájemce, je pronajímatel povinen mu poskytnout ochranu, přičemž z 

odst.  2  vyplývá,  že  poskytnutá  ochrana  musí  být  dostatečná,  tedy musí  vést  k  obnovení 

nerušeného užívání prostor nájemcem, jinak bude mít nájemce právo vypovědět nájem bez 

výpovědní  doby.235 Délka  lhůty,  kterou má pronajímatel  k  poskytnutí  ochrany nájemci  ve 

smyslu odst. 1 končí okamžikem, ke kterému bylo možno, s ohledem na obvyklý chod věcí, 

229 BAJURA, op. cit., s. 1077. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 244.
230 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 267.
231 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 265.
232 DEJLOVÁ, op. cit., s. 44. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 266.
233 DEJLOVÁ, op. cit., s. 44. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 266.
234 DEJLOVÁ, op. cit., s. 44 - 45.
235 BAJURA, op. cit., s. 1166.
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dostatečnou ochranu poskytnout. Jestliže jednání třetí osoby ve smyslu odst. 1 k takovému 

okamžiku i nadále trvá, je výpovědní důvod dle § 2212 odst. 2 OZ naplněn.236

Při izolovaném výkladu § 2212 OZ by se mohlo zdát, že pronajímatel má povinnost 

poskytnutí ochrany nájemci jen v případě, že ho o to nájemce požádá ve smyslu odst. 1. Tento 

výklad  však  platí  pouze  do  té  doby,  než  začne  třetí  osoba svým postupem fakticky rušit 

nájemce v užívání předmětu nájmu, jelikož pak nastupuje povinnost pronajímatele poskytnout 

nájemci ochranu na základě § 2205 písm. c) OZ.237

Dle  §  2212  odst.  3  OZ je  nájemce  oprávněn  požadovat  po  pronajímateli  slevu  z 

nájemného v případě, že je v užívání pronajatých prostor rušen třetí osobou nebo je jejím 

jednáním jinak  dotčen,  a  to  za  předpokladu,  že  takové  jednání  třetí  osoby včas  oznámil 

pronajímateli.  Toto  ustanovení  tedy  dopadá  na  situaci,  kdy  bude  nájemce  v  užívání 

pronajatých prostor fakticky rušen nebo jinak dotčen, a to buď jednáním třetí osoby ve smyslu 

§ 2212 odst. 1 OZ (které obecně nemusí způsobovat faktické rušení), nebo jiným jednáním 

třetí osoby.238 Rušením se v uvedeném ustanovení myslí omezení sjednaného nebo obvyklého 

užívání věci třetí osobou.239 Ačkoli by se mohlo z formulace zvolené zákonodárcem zdát, že 

oznámení  případu  rušení  je  pouze  podmínkou  práva  na  slevu  z  nájemného,  je  k  tomuto 

oznámení  nájemce povinen na  základě  § 2214 OZ a  v případě  nesplnění  této  povinnosti 

mohou  pronajímateli  vznikat  stejná  práva  jako  při  neoznámení  jiné  vady  pronajatých 

prostor.240

Konkrétní výše slevy, kterou je nájemce oprávněn po pronajímateli požadovat, závisí 

na  míře  omezení  nájemce  ve  výkonu  jeho  užívacího  práva,  povaze  rušivého  jednání  a 

ujednaném stavu pronajatých prostor.241 Je-li nájemce v důsledku jednání třetí osoby z užívání 

věci úplně vyloučen, má nájemce analogicky k § 2208 OZ právo na prominutí nájemného a 

nikoli na pouhou slevu.242

 6.4 Prohlídka věci

Neujednají-li si smluvní stany jinak, pronajímatel obecně nemá po dobu trvání nájmu 

právo, zjednat si přístup do pronajatých prostor bez souhlasu nájemce. Ustanovení § 2219 OZ 

však  zakotvuje  výjimku  z  tohoto  pravidla,  když  nájemci  ukládá  povinnost  umožnit 

236 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 266.
237 BAJURA, op. cit., s. 1096. a DEJLOVÁ, op. cit., s. 44.
238 DEJLOVÁ, op. cit., s. 45.
239 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 267.
240 Ibid.
241 DEJLOVÁ, op. cit., s. 46. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 267.
242 BAJURA, op. cit., s. 1097.
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pronajímateli  v  nezbytném  rozsahu  prohlídku  prostor,  a  to  za  předpokladu,  že  mu 

pronajímatel včas oznámí, že prostory potřebuje zpřístupnit, z jakého důvodu a v jaký čas. 

Termín prohlídky tedy jednostranně určuje pronajímatel.243

Zákon  ukládá,  že  pronajímatel  má  dobu  prohlídky  nájemci  oznámit  předem  v 

přiměřené  době.  Přiměřenou  dobu  je  nutné  určit  jednotlivě  u  každého  případu,  dle 

konkrétních okolností, účelu, času zpřístupnění, rozsahu zpřístupnění (v noci, o státním svátku 

atp.) a doby, na kterou má nájemce prostory zpřístupnit.244

Nájemce je povinen prostory zpřístupnit pouze v nezbytném rozsahu, který je opět 

potřeba vymezit u každého případu zvlášť s ohledem na účel zpřístupnění tak, aby ten mohl 

být splněn.245

Pronajímatel může zpřístupnění prostor za účelem prohlídky dle § 2219 OZ požadovat 

ze dvou důvodů. Prvním důvodem je provedení kontroly, zda nájemce užívá předmět řádně 

dle nájemní smlouvy a druhým důvodem je provedení kontroly za účelem zjištění, zda není 

nutné v prostorách provést údržbu či opravy.246

Vedle výše uvedených důvodů je na základě § 2233 odst. 1 OZ nájemce v posledních 

třech  měsících  doby  trvání  nájmu  povinen  v  nezbytném  rozsahu  zpřístupnit  zájemci  o 

pronájem prostory,  které  mají  být  znovu pronajaty,  a  to  za  své přítomnosti  a  přítomnosti 

pronajímatele. Tato povinnost není podmíněna předchozím oznámením pronajímatele, ale ten 

má i tak povinnost prohlídku předem v přiměřené době oznámit. Nájemce tedy nemá právo 

zpřístupnění prostor odmítnout, pokud by tak pronajímatel neučinil. V případě, že by ovšem 

nájemci  ve zpřístupnění  prostor  bránil  objektivní  důvod,  nemohl  by po něm pronajímatel 

žádat náhradu vzniklé újmy, neboť by výkon jeho práva byl v rozporu s dobrými mravy.247 Z 

textu ustanovení vyplývá, že je aplikovatelné pouze v případech, kdy je možné určit konkrétní 

den, ke kterému nájem skončí.

Nájemce  je  dle  §  2219  odst.  2  OZ oprávněn  po  pronajímateli  požadovat  slevu  z 

nájemného, vznikly-li  mu v důsledku výkonu práv pronajímatele dle odst. 1, respektive § 

2233 odst. 2 OZ (dle odst. 2 se § 2219 odst. 2 OZ užije obdobně), obtíže, které nejsou pouze 

nepodstatné.  Způsobené  obtíže  musí  spočívat  v  tom,  že  v  přímém  důsledku  s  činností 

pronajímatel  nemůže  nájemce  pronajaté  prostory  užívat  tak,  jak  by  chtěl,  respektive 

243 BAJURA, op. cit., s. 1117., DEJLOVÁ, op. cit., s. 66. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 286.
244 DEJLOVÁ, op. cit., s. 66.
245 DEJLOVÁ, op. cit., s. 66. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 286.
246 BAJURA, op. cit., s. 1117. a DEJLOVÁ, op. cit., s. 66.
247 BAJURA, op. cit., s. 1162.

62



potřeboval.248 Ačkoli  tak  zákon  výslovně  nestanovuje,  měla  by  být  sleva  z  nájemného 

poskytnutá nájemci pronajímatelem vždy přiměřená obtížím, které nájemci vznikly.249

 7. Změna v osobě pronajímatele

Ačkoli je nájem závazkovým právním poměrem, který zavazuje pouze smluvní strany. 

Oproti  ostatním  závazkovým  právům  však  má  i  některé  věcněprávní  prvky,  z  nichž 

nejzávažnější je pravidlo stanovené v § 2221 odst. 1 OZ, dle kterého při změně vlastníka 

předmětu nájmu přejdou práva a povinnosti z nájmu na vlastníka nového, a to bez ohledu na 

to, z jakého právního důvodu ke změně vlastníka došlo, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o 

přechod nebo převod vlastnického práva.250 Nový vlastník, jakožto pronajímatel, vstupuje do 

nájemního vztahu, ve stavu k okamžiku změny vlastnictví, tj. je vázán předchozím jednáním 

pronajímatele a nájemce nemusí znovu uplatňovat práva, která již uplatnil proti původnímu 

pronajímateli.251 Zaplatil-li nájemce původnímu vlastníkovi nájemné na určitou dobu dopředu, 

s tím, že tato doba zasahuje do období po změně vlastníka, platí, že nájemce nájemné zaplatil 

a novému vlastníku ho znovu platit nemusí.252 Na nového vlastníka však přecházejí pouze ta 

práva,  která  jsou  pevně  svázána  s  předmětem nájmu,  tj.  nemohou  existovat  samostatně. 

Ostatní  práva,  jako  peněžité  pohledávky  a  dluhy,  jejichž  vznik  je  datován  před  změnou 

vlastníka společně s nájmem nepřecházejí.253

Ustanovení § 2221 odst. 2 OZ zakotvuje výjimku z obecného pravidla v odst. 1, a to 

ve  vztahu k převodu vlastnického práva,  tj.  singulární  sukcesi,  kdy pro nového vlastníka 

nejsou  závazná  ujednání  o  povinnostech  pronajímatele,  které  zákon  nestanoví,  leda  by  o 

takových povinnostech věděl. Takovými povinnostmi mohou být takové, u nichž se smluvní 

strany odchýlily od dispozitivních zákonných ustanovení,  nebo takové,  které  zákon vůbec 

neupravuje.254 V takových případech zákonodárce kladl větší důraz na ochranu nabyvatele, 

když  ten  svůj  projev  vůle  směřující  k  nabytí  vlastnictví  pronajatých  prostor  zakládá  na 

znalostech, které o nich má a očekávaných následcích. Nelze na něm tedy žádat, aby na něj 

248 BAJURA, op. cit., s. 1118.
249 DEJLOVÁ, op. cit., s. 66.
250 DEJLOVÁ, op. cit., s. 74. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 295.
251 BAJURA, op. cit., s. 1126.; DEJLOVÁ, op. cit., s. 75. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 297.
252 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2002, sp. zn. 25 Cdo 136/2001: "„Závazek zaplatit nájemné za  

určitou  dobu  předem,  který  zanikl  splněním  původnímu  pronajímateli,  nemůže  být  dodatečně  změněn  
smlouvou s novým pronajímatelem." In: HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 297.

253 Rozsudek  Nejvyššího  soudu  ze  dne  30.  10.  2002,  sp.  zn.  25  Cdo  2877/2000:  "Na  nabyvatele  tak  
nepřecházejí  zejménapeněžitépohledávky  a dluhy  pronajímatele  vzniklé  za  trvání  původního  nájemního  
vztahu, jako je např. pohledávka pronajímatele na splatné nájemné, povinnost zaplatit splatnou pohledávku  
nájemce na slevu z nájemného apod." In: BAJURA, op. cit., s. 1126.

254 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 298.
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přecházely i práva a povinnosti o jejichž existenci nevěděl.255 Výjimka je v zákoně zakotvena 

i  s  ohledem  na  skutečnost,  „že  nabyvatel  nabývá  vlastnické  právo  jako  právo  věcné  a  

chráněné ve zvýšené míře ústavním pořádkem, zatímco nájemní právo má obligační povahu a  

váže nájemce k pronajímateli.“256 Vědomost nového vlastníka o povinnostech pronajímatele 

sjednaných nad rámec zákonné úpravy je třeba posuzovat i v kontextu ustanovení § 4 odst. 2 

OZ.

I když určité povinnosti nepřejdou na nového vlastníka prostor, neznamená to jejich 

automatický  zánik.  Tyto  povinnosti  budou  nadále  zavazovat  původního  pronajímatele, 

přičemž  ten  však  nebude  mít  možnost  jak  jim  dostát.  Nájemce  tak  po  něm  bude  moci 

požadovat náhradu způsobené škody, vznikne-li mu nějaká, což Dejlová označuje jako trest 

původního  vlastníka  sui  generis,  za  to  že  nového  vlastníka  o  těchto  povinnostech 

neinformoval.257

Ustanovení § 2222 odst. 1 OZ zakotvuje zásadu, že ani jedna ze smluvních stran nemá 

obecně  právo  nájem vypovědět  jen  z  důvodu,  že  se  změnil  vlastník  pronajatých  prostor. 

Vzhledem k dispozitivnosti výpovědních důvodů však zákonodárce pamatoval i na případy, 

kdy je v nájemní smlouvě stanoveno, že změna vlastníka prostor zakládá důvod výpovědi. 

Nájemce může v takovém případě  nájem vypovědět  ve  lhůtě tří  měsíců  ode dne,  kdy se 

dozvěděl o změně vlastníka a pronajímatel do tří měsíců poté, co se dozvěděl, nebo musel 

dozvědět, kdo je pronajímatelem. Ačkoli je formulace ohledně počátku jejich běhu u obou 

lhůt  lehce rozdílná  a  pouze v případě pronajímatele  bylo zdůrazněno,  že  je  rozhodující  i  

okamžik „kdy se musel dozvědět“, v praxi je tento rozdíl ve formulaci, s ohledem na § 4 odst.  

2  OZ,  bezpředmětný.258 Úprava  délky  lhůty  k  podání  výpovědi  je  u  tohoto  ustanovení 

kogentní, jelikož by dle Bajury případné odchýlení „významným způsobem narušovalo právní  

jistotu  mezi  smluvními  stranami  po  změně  vlastnictví  a  bylo  by  v  rozporu  s  veřejným  

pořádkem (§ 1 odst. 2 OZ)“.259

S  ohledem  na  skutečnost,  že  předmětem  nájmu  je  u  nájmu  prostor  sloužících  k 

podnikání zpravidla nemovitá věc nebo její část, bude počátek běhu lhůty nájemce většinou 

datován ke dni zápisu změny vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to s ohledem na § 

255 DEJLOVÁ, op. cit., s. 76.
256 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 495.
257 DEJLOVÁ, op. cit., s. 76.
258 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 302.
259 BAJURA, op. cit., s. 1129.
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4 odst. 2 a § 980 odst. 1 OZ. Je třeba dodat, že nájemce bude mít právo nájem vypovědět jen v 

případě, že použití příslušného ujednání nebude vyloučeno podle § 2221 odst. 2 OZ.260

Ustanovení  § 2222 odst.  2 OZ umožňuje vlastníkovi,  který neměl rozumný důvod 

pochybovat, že prostory, které kupuje nejsou pronajaty, vypovědět nájem ve lhůtě tří měsíců 

ode dne, kdy se dozvěděl nebo musel dozvědět, že je věc pronajata a kdo je nájemcem. Toto 

ustanovení se týká nejen případů, kdy nový vlastník prostory koupí, ale analogicky i případů, 

kdy nabude vlastnictví k věci směnou.261 Aby novému vlastníkovi toto právo vzniklo, nestačí 

mu pouhá dobrá víra, že prostory nejsou pronajaty, ale musí vyvinout takovou péči, jakou po 

něm lze se zřetelem k okolnostem případu očekávat, přičemž ani na základě této péče nepřijde 

na rozumný důvod pochybovat, že věc není pronajata.262

V případě dle § 2222 odst. 2 OZ nejsou práva nájemce vůči osobě, se kterou nájemní 

smlouvu uzavřel dotčena. Může se tedy po původním pronajímateli dožadovat splnění jeho 

povinností a pokud ten nesplní, což je velice pravděpodobné s ohledem na skutečnost, že již 

nebude vlastníkem předmětu nájmu, bude oprávněn po něm požadovat náhradu způsobené 

škody.263

Dle  odst.  3  je  výpovědní  doba,  v  případě,  že  je  předmětem nájmu nemovitá  věc, 

respektive  její  část,  což  je  případ nájmu prostor  sloužících  k podnikání  (viz.  kapitola  3), 

tříměsíční.

Straně,  která  nájem  z  důvodů  dle  §  2221  OZ  nebo  §  2222  OZ  vypoví,  ukládá 

ustanovení  §  2223  OZ  povinnost  poskytnout  druhé  straně  přiměřené  odstupné.  Výše 

odstupného by měla objektivně reflektovat veškeré okolnosti daného případu, tedy zejména 

předmět  nájmu,  výši  nájemného,  sjednanou  dobu  trvání  a  závažnost  potíží  vypovídané 

stran.264

 8. Skončení nájmu

Skončením  nájmu  především  zaniká  právo  nájemce  věc  užívat  a  povinnost 

pronajímatele  mu  nerušené  užívání  umožnit.265 Se  skončením nájmu  jsou  spojeny i  další 

následky,  které  však již  byly popsány v předchozím výkladu,  případně budou zmíněny v 

rámci této kapitoly. Ustanovení § 2225 odst. 1 OZ se skončením nájmu spojuje povinnost 

260 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 301.
261 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 495.
262 Ibid.
263 BAJURA, op. cit., s. 1130.
264 BAJURA, op. cit., s. 1133.
265 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 306.
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nájemce odevzdat pronajímateli pronajaté prostory ve stavu odpovídajícím stavu při jejich 

převzetí, to však s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při jejich řádném užívání. V případě 

prostor sloužících k podnikání se pak odevzdáním rozumí předání vyklizené nemovité věci, 

respektive její části. Tuto povinnost nájemce nemá pouze v případě, že pronajaté prostory v 

průběhu doby trvání  nájmu zanikly.  Dle  předmětného  ustanovení  nájemce tuto  povinnost 

nemá ani při znehodnocení věci, ale uplatnění tohoto důvodu v praxi si lze v případě nájmu 

prostor, tj. nemovité věci nebo její části, představit jen stěží. Byl-li při předání prostor nájemci 

pořízen zápis  o  stavu věci,  což by mělo být při  pronájmu prostor  sloužících k podnikání 

standardem, přihlédne se při odevzdání prostor též k takovému zápisu.

Dle § 2225 odst. 2 OZ má nájemce právo si při odevzdání věci oddělit a vzít vše, co do 

věci  vložil  nebo  na  ni  vnesl  vlastním  nákladem,  a  to  za  podmínky,  že  je  toto  možné  a 

nezhorší-li  se  tím podstata  věci  nebo se  nepřiměřeně  neztíží  její  užívání.  Uvedené  právo 

nájemce odpovídá jeho povinnosti dle odst. 1, odevzdat prostory ve stavu, v jakém je převzal. 

Nájemci však toto právo nenáleží ve vztahu ke změnám, které ve smyslu § 2220 odst. 1 OZ na 

věci provedl se souhlasem pronajímatele.266

Auto poznamenává, že jelikož je úprava v § 2225 OZ dispozitivní (s výjimkou toho, že 

nájemce si prostory nemůže ponechat; pak by se nejednalo o nájem), budou v praxi práva a 

povinnosti  smluvních  stran  související  se  skončením nájmu většinou  detailně  upravena  v 

nájemní smlouvě.

 8.1 Jednotlivé způsoby skončení nájmu

 8.1.1 Uplynutí doby

Jelikož v rámci úpravy nájmu není vůbec řešeno skončení nájmu uplynutím doby, na 

kterou byl sjednán, je třeba aplikovat obecné ustanovení o právních událostech § 603 OZ, dle 

kterého skončí nájem sjednaný na dobu určitou uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Tento 

důsledek nastává samotným uplynutím sjednané doby a není tedy třeba jakékoli další právní 

skutečnosti.267 Skončení  nájmu uplynutím doby,  na kterou byl  sjednán, je  z podstaty věci 

možné pouze u nájmu na dobu určitou. Jedná se taky o jediný způsob skončení nájmu na dobu 

určitou, kterým není nájem ukončen předčasně.

Výklad k určení posledního dne trvání nájmu na dobu určitou v podkapitole 4.4.1.

266 BAJURA, op. cit., s. 1138.
267 HANDLAR, op. cit. , s. 2159.
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 8.1.2 Dohoda

Dle  obecného  ustanovení  o  zániku  závazků  (§  1981  OZ),  mohou  smluvní  strany 

vzájemnou dohodou nájem ukončit  kdykoli  po dobu jeho trvání.  Je bezpředmětné,  zda se 

jedná o nájem na dobu určitou či  neurčitou.  Jedná se o projev autonomie vůle a smluvní 

svobody stran vycházející ze zásady, že je pouze na vůli stran závazek zřídit, ale i bez náhrady 

zrušit.268 Účinky  ukončení  nájmu  dohodou  nastávají  zásadně  ex  nunc,  a  to  buď  ke  dni 

účinnosti  dohody o ukončení,  nebo k pozdějšímu sjednanému dnu,  ale  nelze vyloučit  ani 

odlišnou úpravu, která má však právní účinky pouze inter partes.269

Jelikož obecná úprava nájmu ani zvláštní úprava nájmu prostor sloužících k podnikání 

nestanovuje žádné formální požadavky ve vztahu k uzavření smlouvy a jejímu ukončení, je 

dle  §  564  věty  druhé  OZ možné  nájem prostor  sloužících  k  podnikání  ukončit  právním 

jednáním v jakékoli formě, i když by pro uzavření nájemní smlouvy byla určena písemná 

forma, leda by strany v nájemní smlouvě stanovily ve vztahu k ukončení dohodou jinak. Pak 

by bylo třeba, aby dohoda měla formu dle dohody stran.270

 8.1.3 Zánik předmětu nájmu

V případě zániku předmětu nájmu zaniká, na základě § 2226 odst. 1 OZ, nájem ex lege 

nezávisle na vůli stran. Důvodová zpráva to vysvětluje tím, že „nájem, obdobně jako práva 

věcná, je spojen pojmově s existující věcí, nutně tedy skončí spolu se zánikem věci.“271 Jedná 

se tedy o zvláštní případ následné nemožnosti plnění, jejíž obecná úprava v § 2006 OZ – § 

2008  OZ  se  na  případy  zániku  předmětu  nájmu  aplikuje  pouze  podpůrně.272 Charakter 

ustanovení je kogentní, a to minimálně ve vztahu k pravidlu, že zánikem předmětu nájmu 

nájem bez dalšího skončí, což Šilhán zakládá na argumentaci, že: „jen těžko může být jako  

smysluplný  (a  pro  společensko-ekonomickou  realitu  veřejného  pořádku  akceptovatelný)  

obhajován koncept závazku, který je zcela odtržen od zohlednění možnosti faktické realizace,  

který  by  tedy  byl  pojímán  jen  jako  čistě  abstraktní,  teoretický,  myšlenkový  konstrukt,  se  

kterým by však měly být spojovány praktické a zcela skutečné důsledky.“273

268 ŠILHÁN, op. cit., s. 1113.
269 ŠILHÁN, op. cit., s. 1114.
270 HANDLAR, op. cit., s. 2034.
271 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 496.
272 BAJURA, op. cit., s. 1139.
273 ŠILHÁN, op. cit., s. 1226.
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Zničení  předmětu  nájmu  definoval  Nejvyšší  soud  ve  své  rozhodovací  praxi  jako 

„faktický  zánik  předmětu  nájmu,  kdy  již  nelze  čerpat  jeho  užitné  vlastnosti.“274 Zánikem 

prostor  sloužících  k podnikání,  které  jsou součástí  stavby,  se  rozumí  nejen  fyzický zánik 

stavby, ve které se prostory nachází, ale i taková její stavební úprava, po jejímž provedení se v 

ní  předmětné  prostory  nebudou  nadále  nacházet  (např.  úprava  vnitřní  dispozice  stavby 

spočívající  v  rozdělení  prostor  a  stavebním  připojení  vzniklých  částí  k  okolním 

místnostem).275

Zaniknou-li pronajaté prostory za doby trvání nájmu pouze z části, nájem neskončí ex 

lege, ale nájemce bude mít, na základě § 2226 odst. 2 OZ, možnost zvolit si, zda bude po 

pronajímateli požadovat přiměřenou slevu z nájemného nebo nájem vypoví bez výpovědní 

doby.

 8.1.4 Výpověď

Nájem  lze  skončit  též  výpovědí,  tedy  jednostranným  právním  jednáním  jedné  ze 

smluvních  stran,  jehož  právní  účinky  nastupují  ex  nunc.276 Výpovědní  důvody  mohou 

vyplývat buďto z dohody smluvních stran, nebo ze zákona (§ 1998 odst. 1 OZ). Na základě 

výpovědního důvodu sjednaného stranami však lze nájem na dobu určitou vypovědět jen v 

případě, že si strany sjednaly též příslušnou délku výpovědní doby (§ 2229 OZ). Tříměsíční 

výpovědní  doba dle  § 2310 odst.  2  OZ se neaplikuje,  jelikož ta  se  týká pouze  výpovědi 

podané dle § 2308 OZ a § 2309 OZ.277 Podá-li smluvní strana výpověď bez výpovědní doby, 

nájem skončí ke dni účinnosti výpovědi, tedy jejím sdělením, nebo doručením druhé straně. 

Pokud však byla výpověď podána z důvodu, na jehož základě lze nájem vypovědět pouze s 

výpovědní dobou, tak nájem skončí uplynutím výpovědní doby (§ 1998 odst. 2 OZ).

Jelikož zákon pro výpověď nepředepisuje konkrétní formu, záleží pouze na smluvních 

stranách, zda si určitou formu zvolí nebo bude možné podat výpověď například i ústně. V 

případě,  že by smluvní  strana nájem vypověděla  v jiné než  sjednané formě,  bude taková 

výpověď stižena relativní neplatností. Pokud by však takovou výpověď podal pronajímatel a 

nájemce v souladu s ní prostory vyklidil, nastupuje nevyvratitelná domněnka dle § 2313 OZ, 

274 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2013, sp. zn. 26 Cdo 156/2013: „Zničením předmětu nájmu se myslí  
faktický zánik předmětu nájmu, kdy již nelze čerpat jeho užitné vlastnosti.“ In: BAJURA, op. cit., s. 1139.

275 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1.  9.  2005, sp.  zn.  26 Cdo 2669/2004: "Za zničení  bytu ve smyslu  
uvedeného ustanovení lze považovat nejen fyzický zánik stavby, v níž se byt nachází, ale též takovou stavební  
úpravu stavby, po které se v ní byt již nadále fakticky nenachází." In: HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. 
cit., s. 314.

276 ŠILHÁN, op. cit., s. 1173.
277 BAJURA, op. cit., s. 1336.
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že je výpověď platná a přijatá nájemcem bez námitek. Nájemce by v takovém případě tedy 

ztratil možnost neplatnost namítnout.278 Na základě § 2313 OZ mohou být zhojeny i ostatní 

vady způsobující relativní neplatnost výpovědi.

Ve výpovědi, která byla podána v písemné formě, musí v ní být uveden její adresát, 

jelikož  v  opačném  případě  právní  jednání  nevznikne.  Tento  závěr  vyplývá  i  ze  starší 

judikatury Nejvyššího soudu, který navíc dovodil, že uvedením adresáta na obálce, ve které je 

výpověď odeslána, není tato povinnost splněna.279

V  případě,  že  má  výpověď  sankční  povahu,  tedy  spočívá-li  výpovědní  důvod  v 

porušení  povinnosti  některé  ze  stran,  nemusí  výpovědní  důvod  trvat  i  v  době  doručení 

výpovědi. Pokud však výpovědní důvod spočívá v existenci určitého stavu, který nevyvolala 

ani jedna ze smluvních stran, je pro platnost výpovědi nezbytné, aby tento stav trval i v době 

doručení výpovědi.280

Ustanovení § 2314 odst. 1 OZ dává vypovídané smluvní straně možnost vznést proti 

výpovědi ve lhůtě jednoho měsíce od jejího podání písemné námitky. Z odst. 2 pak vyplývá, 

že  námitkami  může  být  napadána  oprávněnost  výpovědi,  tj.  otázka,  zda  byl  naplněn 

výpovědní důvod, pro který byla výpověď podána.281 Pokud vypovídaná strana ve stanovené 

lhůtě námitky nevznese, ztrácí právo žádat přezkoumání oprávněnosti výpovědi. V případě, že 

byly námitky vzneseny včas,  má vypovídající  strana dle  odst.  3 lhůtu jednoho měsíce od 

jejich doručení k tomu, aby vzala výpověď zpět. V případě, že tak vypovídající strana učiní, 

platí, že nájem neskončil, a to i v případě, kdy již uplynula výpovědní lhůta. Důvodem je to, 

že zpětvzetím vypovídající strana uzná, že nebyl naplněn výpovědní důvod a nájem tak ani 

nemohl na základě takové výpovědi  zaniknout.282 Pokud vypovídající  strana ve stanovené 

lhůtě  nevezme  výpověď  zpět,  počíná  marným  uplynutím  lhůty  vypovídané  straně  běžet 

dvouměsíční lhůta k podání žaloby k soudu, jejímž předmětem je přezkoumání oprávněnosti 

výpovědi,  respektive určení,  že právní poměr existuje.283 Veškeré lhůty v § 2314 OZ jsou 

278 BAJURA, op. cit., s. 1337.
279 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2010, sp. zn. 26 Cdo 3809/2009: "Přitom podle přesvědčení  

dovolacího soudu nelze za takovou listinu pokládat obálku, do níž byl právní úkon vložen a na níž byla –  
avšak pouze pro účely doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – označena žalovaná  
včetně adresy jejího sídla." In: BAJURA, op. cit., s. 1337.

280 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 5. 2010, sp. zn. 26 Cdo 28/2009: "Naplnění výpovědního důvodu 
podle § 711 odst.  2  písm.  b) ObčZ,  spočívajícího  v porušení  oznamovací  povinnosti  nájemce,  stanovené  
v § 689 odst. 2 a 3 ObčZ, nelze podmiňovat tím, že takovéto jednání nájemce trvá i ke dni dání (doručení)  
výpovědi pronajímatele. Okolnost, že nájemce následně svoji povinnost splnil, může být významná toliko pro  
posouzení platnosti výpovědi z hlediska dobrých mravů." In: BAJURA, op. cit., s. 1332 - 1333.

281 BAJURA, op. cit., s. 1351. a DEJLOVÁ, op. cit., s. 409.
282 DEJLOVÁ, op. cit., s. 412.
283 Ibid.
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koncipovány jako prekluzivní. Uplatnění výše popsaného námitkového řízení má smysl pouze 

tam,  kde  právní  úprava,  respektive  dohoda  stran,  spojuje  právní  následky  výpovědi  s 

naplněním výpovědního důvodu. Tam, kde není naplnění určitého výpovědního důvodu třeba, 

by přezkum oprávněnosti výpovědi nedával smysl.284

a) Výpověď nájmu na dobu neurčitou

Výpověď  nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  sjednaného  na  dobu  neurčitou  je 

upravena v rámci příslušné zvláštní úpravy, konkrétně v ustanovení § 2312 OZ. I v tomto 

případě se však aplikuje § 2231 odst. 2 OZ, dle kterého je nájem na dobu neurčitou možné 

vypovědět  bez  udání  důvodu,  s  výjimkou  případů,  se  kterými  zákon  spojuje  možnost 

výpovědi bez výpovědní doby nebo se zkrácenou výpovědní dobou.285

Obecně  je  výpovědní  doba  šestiměsíční,  to  však  neplatí  v  případě,  kdy  má 

vypovídající  smluvní  strana  k  podání  výpovědi  vážný  důvod.  Dle  důvodové  zprávy  se 

„vážným důvodem“ rozumí především důvody dle § 2308 OZ a § 2309 OZ, jakož i  jiné 

důvody, které lze mít za vážné, tj. svou intenzitou jsou srovnatelné s uvedenými důvody.286 

Dejlová  k  tomu dodává,  že  by do této  skupiny mohly spadat  i  osobní  důvody na  straně 

nájemce či pronajímatele.287 Z pravidla, že výpovědní doba činí v případě výpovědi z vážného 

důvodu pouze tři měsíce, však existuje výjimka, a to v situaci, kdy nájem již trvá déle než pět 

let a vypovídaná strana nemohla výpověď předpokládat. V takovém případě je dle § 2312 OZ 

výpovědní  doba  šestiměsíční.  Spočívá-li  však  onen  závažný  důvod  výpovědi  v  porušení 

povinností  vypovídané  strany,  výjimka  se  neuplatní,  jelikož  v  takovém  případě  mohla 

vypovídaná strana tento následek porušení předvídat.288

Jak bylo naznačeno v prvním odstavci, nájem na dobu neurčitou lze též vypovědět bez 

výpovědní  doby,  z  důvodů  uvedených  v  obecných  ustanoveních  o  nájmu.  Nájemce  však 

nemůže dát výpověď bez výpovědní doby dle § 2227 OZ, jelikož se aplikuje § 2308 písm. b) 

OZ  (v  případě  nájmu  na  dobu  neurčitou  se  bude  jednat  o  vážný  důvod  výpovědi)  a 

pronajímatel nemůže nájem vypovědět bez výpovědní doby dle § 2228 odst. 4 OZ, jelikož se 

místo něj aplikuje zvláštní úprava v § 2309 písm. b) OZ (též se bude jednat o vážný důvod 

výpovědi).289

284 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 517.
285 BAJURA, op. cit., s. 1348.
286 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 510.
287 DEJLOVÁ, op. cit., s. 406.
288 BAJURA, op. cit., s. 1348.; DEJLOVÁ, op. cit., s. 406. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 515.
289 BAJURA, op. cit., s. 1347.
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Jelikož  v  případě  nájmu  na  dobu  neurčitou  zákon  umožňuje  výpověď  bez  udání 

důvodu, nebude ani absence odůvodnění u výpovědi ve zkrácené výpovědní době nebo bez 

výpovědní  doby důvodem její  relativní  neplatnosti,  jak  obecně vyplývá  z  §  2310 OZ.  V 

takovém případě bude výpověď posouzena jako výpověď bez udání důvodu s šestiměsíční 

výpovědní dobou290

Úprava výpovědi nájmu na dobu neurčitou má dispozitivní povahu a je tedy na vůli 

stran, zda si sjednají jinou délku výpovědní doby, další důvody pro výpověď se zkrácenou 

výpovědní dobou, nebo vyloučí možnost bez udání důvodu. Je však třeba mít na paměti, že by 

vždy mělo být možné nájem ukončit, jelikož v opačném případě by nebyl naplněn jeden z 

jeho pojmových znaků, kterým je dočasnost.

b) Výpověď nájmu na dobu určitou podaná nájemcem

Zvláštní úprava nájmu prostor sloužících k podnikání upravuje též výpověď nájmu na 

dobu určitou. V ustanovení § 2308 OZ jsou pak vyjmenovány tři důvody výpovědi ze strany 

nájemce. Mimo důvody vyjmenované v uvedeném ustanovení může být nájem vypovězen i z 

důvodů dle obecných ustanovení o nájmu, umožňujících vypovězení bez výpovědní doby. 

Výjimkou  je  opět  výpověď  dle  §  2227  OZ,  který  není  možné  v  případě  nájmu  prostor 

sloužících k podnikání užít, jelikož se věcně kryje s výpovědním důvodem dle § 2308 písm. 

b) OZ, který je k němu v poměru speciality.291

Dle § 2310 OZ musí být výpověď nájmu na dobu určitou odůvodněná, a to pod sankci 

relativní neplatnosti. Výpovědní doba je tříměsíční (s výjimkou případů, kdy je dána výpověď 

bez výpovědní doby).

Prvním důvodem výpovědi dle § 2308 písm. a) OZ je ztráta způsobilosti nájemce k 

činnosti, k jejímuž výkonu je prostor pronajat. Jedná se tedy o důvod na straně nájemce a 

nikoli o pochybení pronajímatele. Ztrátou způsobilosti k činnosti se v tomto případě rozumí 

ztráta  podnikatelského oprávnění,  jehož držitelem musí  nájemce být  k  tomu,  aby mohl  v 

prostorách  vykonávat  sjednanou  podnikatelskou  činnost.292 Hulmák  dovozuje,  že  tento 

výpovědní důvod je speciálním případem změny poměrů. Z toho důvodu je výpovědní důvod 

naplněn pouze za předpokladu, že nájemce nemohl v době uzavření nájemní smlouvy takovou 

ztrátu způsobilosti k činnosti rozumně předpokládat ani ovlivnit, přičemž ke ztrátě muselo 

dojít až o uzavření nájemní smlouvy.293

290 BAJURA, op. cit., s. 1349.
291 BAJURA, op. cit., s. 1331. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 504.
292 BAJURA, op. cit., s. 1333. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 503.
293 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 503.
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Druhým výpovědním důvodem dle § 2308 písm. b) OZ je situace, kdy přestane být 

prostor,  jenž  je  předmětem  nájmu,  z  „objektivních  důvodů“,  způsobilý  k  provozování 

činnosti, k němuž byl určen, a pronajímatel zároveň nájemci nezajistí „odpovídající náhradní 

prostor“.  Činností,  k  jejímuž  výkonu  je  prostor  určen,  není  nicméně  činnost  sjednaná  v 

nájemní smlouvě, ale způsob užívání určený stavebním úřadem.294

Ačkoli  se  ustanovení  §  2227  OZ  neuplatní  jako  výpovědní  důvod,  je  stále  třeba 

vykládat pojem „objektivní důvod“ v souladu s tímto ustanovením.295 Objektivním důvodem 

nezpůsobilosti prostor k provozování činnosti, ke které jsou určeny tedy je důvod objektivní 

ve  vztahu  k  nájemci,  tedy  důvody,  které  nenastaly  na  straně  nájemce  a  které  nájemce 

nezpůsobil.  Někteří  autoři  dovozují  objektivnost  důvodů  i  ve  vztahu  k  pronajímateli.296 

Objektivní důvody tedy mohou být způsobeny např. povodní, zemětřesením, požárem atp.

Z dřívější  judikatury definující  pojem náhradní  byt  lze dovodit,  že  „odpovídajícím 

náhradním prostorem“ se pak rozumí prostor, který je co do rozlohy, kvality i vybavenosti 

zásadně, podle místních podmínek, rovnocenný původnímu prostoru a nachází se v téže obci 

(autor dodává, že pokud by se prostor nacházel např. v obchodním centru, byl by pronajímatel 

nejspíš povinen zajistit přiměřenou náhradu v rámci daného centra).297

Dle  § 2308  písm.  c)  OZ  má  nájemce  právo  vypovědět  nájem  na  dobu  určitou  s 

výpovědní dobou též „porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci.“ Ačkoli 

zákon  v  tomto  ustanovení  používá  nedokonavý  tvar  „porušuje-li“,  tak  se  právní  nauka 

shoduje,  že  k  naplnění  tohoto  výpovědního  důvodu  může  dojít  i  jediným  porušením 

povinností pronajímatele dostatečné intenzity.  Porušuje-li však pronajímatel své povinnosti 

soustavně, byť i nepodstatně, je zřejmé, že závažnost takového porušování roste s každým 

dalším  případem  porušení.  Výpovědní  důvod  je  tedy  naplněn,  dosáhne-li  jeden  případ 

porušení nebo série méně závažných porušení jako celek takové intenzity, že po nájemci již 

nelze  spravedlivě  požadovat,  aby v  nájmu  nadále  setrvával.298 Bajura  dodává,  že  aby se 

jednalo o výpovědní důvod dle § 2308 písm. c) OZ, nesmí porušení povinností pronajímatele 

dosahovat závažnosti některého z důvodů výpovědi bez výpovědní doby.299

294 BAJURA, op. cit., s. 1334.
295 Ibid.
296 BAJURA, op. cit., s. 1334. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 504.
297 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 20 Cdo 5319/2007: "občanský zákoník rozlišuje dvě  

kategorie  náhradního  bytu,  a to  jednak  přiměřený náhradní  byt(jenž  musí  být  co  do  rozlohy,  kvality  
i vybavenosti zásadně – podle místních podmínek – rovnocenný bytu vyklizovanému)" In: BAJURA, op. cit., 
s. 1335.

298 BAJURA, op. cit., s. 1336.; DEJLOVÁ, op. cit., s. 393. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 505.
299 BAJURA, op. cit., s. 1336.
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c) Výpověď nájmu na dobu určitou podaná pronajímatelem

Ustanovení § 2309 OZ uvádí dva zákonné důvody výpovědi nájmu na dobu určitou ze 

strany pronajímatele. Mimo důvody vyjmenované v uvedeném ustanovení může být nájem 

vypovězen  i  z  důvodů  dle  obecných  ustanovení  o  nájmu,  umožňujících  vypovězení  bez 

výpovědní  doby.  Výjimkou je opět  výpověď dle § 2228 odst.  4 OZ, který není  možné v 

případě  nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání  užít,  jelikož  se  věcně  kryje  s  výpovědním 

důvodem dle § 2309 písm. b) OZ, který je k němu v poměru speciality.

Dle § 2310 OZ musí být výpověď nájmu na dobu určitou odůvodněná, a to pod sankci 

relativní neplatnosti. Výpovědní doba je tříměsíční (s výjimkou případů, kdy je dána výpověď 

bez výpovědní doby).

Prvním výpovědním důvodem je případ, kdy má být „nemovitá věc, v níž se prostor  

sloužící podnikání nachází, odstraněna, anebo přestavována tak, že to brání dalšímu užívání  

prostoru, a pronajímatel to při uzavření smlouvy nemusel ani nemohl předvídat.“

Výpovědní důvod musí být vykládán v kontextu ustanovení § 2209 OZ, dle kterého 

nemá pronajímatel  v  průběhu nájmu právo pronajatou  věc o své vůli  měnit.  Z toho tedy 

vyplývá, že se nemůže jednat o situace, kdy se pronajímatel rozhodne prostory odstranit nebo 

přestavět ve smyslu § 2309 písm. a) OZ. Povinností prostory odstranit nebo přestavět tak, že 

to  bude bránit  jejich dalšímu užívání,  se tedy rozumí  povinnost  uložená orgánem veřejné 

moci, např. stavebním úřadem.300

Je však třeba zdůraznit, že uvedený výpovědní důvod se neuplatní v případech, kdy 

pronajímatel  již  v  době  uzavření  nájemní  smlouvy  věděl,  že  mu  taková  povinnost  v 

budoucnosti vznikne, nebo její vznik sám způsobil, respektive měl možnost mu zabránit.301

Druhým  důvodem  je  případ,  kdy  nájemce  hrubě  porušuje  své  povinnosti  vůči 

pronajímateli. Zákonodárce opět použil nedokonavý tvar „porušuje-li“ (srov. § 2308 písm. c) 

OZ),  což  ale  neznamená,  že  by  intenzity  hrubého  porušení  nemohlo  dosáhnout  i  jediné 

porušení  povinností  nájemce  (viz  výklad  v  podkapitole  8.1.4 písm.  b)).  Zákonodárce  v 

ustanovení § 2309 písm. b) OZ uvádí dva příklady hrubého porušení povinností nájemce.

Prvním případem hrubého porušení povinností nájemce výslovně uvedeným v § 2309 

písm. b) OZ je situace, kdy se nájemce chová v rozporu s ustanovením § 2305 OZ, ačkoli jej  

pronajímatel vyzval k nápravě, tj. když i přes výzvu pronajímatele neodstranil z prostor nebo 

300 BAJURA, op. cit., s. 1342. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 507.
301 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 507.
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nemovitosti,  ve  které  se  prostory nacházejí,  vývěsní  štíty a  jiná znamení,  kterými  je  bez 

souhlasu  pronajímatele  opatřil.  Jelikož  uvedené  jednání,  respektive  opomenutí,  nájemce 

dosáhne  intenzity  hrubého  porušení  až  ve  chvíli,  kdy  nájemce  nezjedná  na  výzvu 

pronajímatele nápravu, je třeba, aby mu pronajímatel určil buďto konkrétní lhůtu k nápravě, 

nebo  pokud  tak  neučiní,  mu  poskytl  lhůtu  alespoň  přiměřenou.302 Určil-li  pronajímatel 

nájemci lhůtu k nápravě, ale nájemce ji zjednal až po uplynutí této lhůty, došlo k případu 

hrubého porušení  a  pronajímatel může nájem i přesto vypovědět.  Pokud by však nájemci 

žádnou lhůtu neurčil,  může ten  zjednat  nápravu až do okamžiku,  kdy mu bude výpověď 

doručena,  přičemž  po  zjednání  nápravy  již  nebude  možné  nájem  z  tohoto  důvodu 

vypovědět.303 Někteří autoři se domnívají, že by bylo přiléhavější výslovně za hrubé porušení 

povinností nájemce označit jednání nájemce spočívající v porušení jeho povinností dle § 2304 

OZ a nikoli  § 2305 OZ, když takové jednání  nájemce (provozování  jiné než sjednané či 

obvyklé  činnosti,  případně  změna  podmínek  nebo  způsobu  jejího  výkonu)  může  mít  pro 

pronajímatele  daleko  závažnější  následky  než  opatření  prostor,  respektive  nemovitosti, 

vývěsními štíty bez souhlasu pronajímatele.304

Druhým  případem  hrubého  porušení  povinností  nájemce  výslovně  uvedeného  v 

ustanovení § 2309 písm. b) OZ je situace, kdy je nájemce „po dobu delší než jeden měsíc v  

prodlení  s  placením  nájemného  nebo  služeb  spojených  s  užíváním  prostoru  sloužícího  

podnikání.“ V tomto případě není  podstatné,  zda je nájemce v prodlení pouze s jednou z 

dlužných plateb nebo se všemi. Rozhodující není ani výše takového dluhu. Výjimkou je pouze 

situace, kdy by podaná výpověď byla v rozporu s dobrými mravy (§ 2 odst. 3 a § 580 OZ), 

jelikož dlužná částka by byla pouze zanedbatelná.305 Hulmák se domnívá, že k naplnění tohoto 

výpovědního důvodu není zapotřebí předchozí výzvy pronajímatele k nápravě, s čímž však 

nesouhlasí  Bajura,  když  přesvědčivým  gramatickým  výkladem  dovozuje,  že  povinnost 

pronajímatele vyzvat před podáním výpovědi nájemce k nápravě a poskytnout mu k tomu 

přiměřenou  lhůtu  se  vztahuje  i  na  druhý  uvedený  případ  hrubého  porušení  povinnost 

nájemce.306

Posledním případem hrubého porušení povinností nájemce, který je v OZ výslovně 

uveden je jednání nájemce ve smyslu § 2215 odst. 2 OZ (výklad viz. podkapitola 5.5).

302 BAJURA, op. cit., s. 1343.
303 Ibid.
304 DEJLOVÁ, op. cit., s. 400. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 508.
305 BAJURA, op. cit., s. 1343.; DEJLOVÁ, op. cit., s. 400. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 508.
306 BAJURA, op. cit., s. 1343.
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Vzhledem ke skutečnosti,  že je hypotéza ustanovení § 2309 písm. b) OZ relativně 

neurčitá, nejsou příklady výslovně zmíněné v OZ vyčerpávajícím výčtem případů hrubého 

porušení povinností nájemce. Výpovědní důvod dle § 2309 písm. b) OZ může být naplněn i 

jiným jednáním nájemce, jehož intenzita je srovnatelná s výše uvedenými případy, přičemž 

však  nedosahuje  takové  intenzity,  aby  pronajímateli  vzniklo  právo  vypovědět  nájem bez 

výpovědní doby.307

d) Výpověď nájmu bez výpovědní doby

V zákonem vyjmenovaných případech mají smluvní strany nájmu prostor sloužících k 

podnikání možnost nájem vypovědět bez výpovědní doby. U nájemce se jedná o důvody dle 

§ 2208 odst. 1 OZ (viz. podkapitola 6.2), § 2210 odst. 3 OZ (viz. podkapitola 6.2), 2212 odst. 

2 OZ (viz. podkapitola 6.3) a 2226 odst. 2 OZ (viz. podkapitola 8.1.3). Pronajímatel má právo 

vypovědět nájem bez výpovědní doby z důvodů dle § 2220 odst. 2 OZ (viz. podkapitola 5.4.2) 

a 2228 odst. 1 až 3 OZ.

Pronajímateli vzniká právo vypovědět nájem bez výpovědní doby ve smyslu § 2228 

odst.  2  OZ za  předpokladu,  že  nájemce  užívá  pronajaté  prostory  takovým způsobem,  že 

dochází k jejich opotřebovávání nad míru přiměřenou okolnostem nebo hrozí jejich zničení, 

pronajímatel ho písemně vyzval, aby prostory užíval řádně, výzva mu byla doručena, poučil 

ho o následcích neuposlechnutí výzvy, poskytl  mu přiměřenou lhůtu k nápravě a nájemce 

výzvu neuposlechl. Pokud však hrozí naléhavě vážné nebezpečí z prodlení, má dle odst. 3 

pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby i bez předchozí výzvy.

Dle § 2232 OZ má smluvní  strana právo vypovědět  nájem bez výpovědní  doby v 

případě, že druhá smluvní strana porušuje své povinnosti zvlášť závažným způsobem, čímž 

působí první straně značnou újmu.  Zákonodárce zde použil  nedokonavý tvar „porušuje-li“ 

(srov. § 2308 písm. c) OZ a § 2309 písm. b) OZ), což ale neznamená, že by intenzity hrubého 

porušení nemohlo dosáhnout i jediné porušení povinností nájemce (viz výklad v podkapitole 

8.1.4 písm. b)). Vzhledem k tomu, že zde zákon neuvádí žádný příklad toho, co lze považovat 

za  zvlášť  závažné  porušení  povinností,  nelze  než  vyčkat,  až  pojem  dostatečně  definuje 

judikatura.308 Lze se však domnívat,  že by mělo jít  o případy porušení povinností,  jejichž 

intenzita  dosahuje  srovnatelné  intenzity  u  ostatních  důvodů  pro  vypovězení  nájmu  bez 

výpovědní doby.309

307 BAJURA, op. cit., s. 1344. DEJLOVÁ, op. cit., s. 399.
308 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 497.
309 BAJURA, op. cit., s. 1159.
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I  v případě důvodů pro vypovězení nájmu bez výpovědní doby je zákonná úprava 

dispozitivní a je tedy pouze na smluvních stranách, zda v nájemní smlouvě důvody pro podání 

takové výpovědi rozšíří, zúží, nebo se spokojí se zákonným režimem.

 8.1.5 Odstoupení

Smluvní strany mohou dle § 2001 OZ odstoupit v případě, že si tak ujednají, nebo tak 

stanoví zákon. Vzhledem k tomu, že úprava nájmu možnost odstoupení neupravuje, budou 

důvody odstoupení vycházet buďto z dohody smluvních stran, nebo z obecného důvodu pro 

odstoupení dle § 2002 OZ.

Odstoupení je jednostranné právní jednání, kterým se obecně závazek zrušuje od  ex 

tunc, ale v případě nájmu se uplatní výjimka stanovená v § 2004 odst. 3 OZ, dle které má v 

případě,  kdy se jedná o nepřetržitou či  opakovanou činnost  nebo o postupné dílčí  plnění, 

odstoupení účinky pouze ex nunc.310

Ze zákona může smluvní strana od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní 

strana  poruší  smlouvu  podstatným  způsobem,  přičemž  za  podstatné  se  považuje  takové 

porušení, o němž porušující strana od počátku, tj. od uzavření smlouvy, věděla, že by druhá 

strana, předvídajíce takové porušení, smlouvu neuzavřela. Neujednají-li si však mezi sebou 

smluvní strany, jaká porušení vzájemných práv a povinností považují za „podstatné porušení 

smlouvy“,  bude problematické  posoudit,  zda  byl  důvod odstoupení  v  konkrétním případě 

naplněn.311

 8.1.6 Rozhodnutí soudu

Nájem může být skončen též rozhodnutím soudu dle § 2000 odst. 1 OZ. Bližší výklad 

k tomuto způsobu ukončení je v rámci podkapitoly 4.4.3.

 8.1.7 Splynutí

Jelikož  tím  dojde  ke  splynutí  práv  a  povinností  nájemce  s  právy  a  povinnostmi 

pronajímatele ve smyslu § 1993 odst. 1 OZ, skončí nájem i v případě, kdy nájemce získá 

vlastnické právo k pronajatým prostorám. V takovém případě zaniká nájem ex lege splynutím, 

jelikož závazek nemůže nadále pojmově existovat v situaci, kdy je dlužníkem i věřitelem tatáž 

osoba.312 Stejný závěr vychází i z ustálené judikatury Nejvyššího soudu.313

310 BAJURA, op. cit., s. 1136.
311 Ibid.
312 ŠILHÁN, op. cit., s. 1163.
313 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2006, sp. zn. 26 Cdo 813/2005: "stala-li se osoba, jíž svědčilo  
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 8.1.8 Smrt  fyzické  osoby/zánik  právnické  osoby,  která  je 

nájemcem

Ačkoli tak OZ v žádném ustanovení úpravy nájmu výslovně nestanoví, lze z obecné 

právní úpravy osob a závazků usuzovat, že nájem zaniká též v případě smrti fyzické osoby, 

jakožto nájemce, respektive v případě zániku právnické osoby bez právního nástupce. Je třeba 

zdůraznit,  že  níže  uvedené  se  nevztahuje  na  případy,  kdy  zemře,  respektive  zanikne, 

pronajímatel a vlastnické právo k předmětu nájmu přejde na třetí osobu, a to buď ve formě 

dědictví, byl-li pronajímatel fyzickou osobou, nebo v rámci přechodu jmění právnické osoby 

na  právního  nástupce.  Trvání,  respektive  zánik  nájmu  ve  vztahu  ke  změně  vlastníka  je 

upraven v § 2221 a § 2222 OZ a autor se této problematice podrobně věnuje v kapitole 7.

Způsobilost fyzických i právnických osob nabývat práva a povinnosti je podmíněna 

existencí jejich právní osobnosti (§ 15 odst. 1 OZ), přičemž ta trvá od narození až do smrti v 

případě fyzických osob (§ 23 OZ) a od vzniku do zániku v případě právnických osob (§ 118 

OZ). Okamžikem své smrti, respektive zániku, tedy smluvní strana přestává být způsobilá k 

tomu, aby jí nadále svědčily práva a povinnosti z nájmu a ona tak z tohoto právního poměru 

odpadá. 

Obecně platí,  že odpadne-li  strana ze závazkového poměru, aniž by byla současně 

nahrazena  jinou  osobou,  závazek  zanikne,  jelikož  nadále  nemůže  pojmově  existovat 

(pohledávka nemůže existovat bez osoby dlužníka a naopak).314

V případě zániku právnické osoby, jakožto nájemce, bez právního nástupce tak nájem 

skončí ke dni výmazu právnické osoby z veřejného rejstříku, ve kterém je zapsána (§ 185), 

nebo dnem skončení likvidace v případě, že ve veřejném rejstříku zapsána nebyla (§ 186).

Co se týče vtahu smrti fyzické osoby a skončení nájmu, tak zákonodárce v § 2009 OZ 

stanovil pro případy, kdy má fyzická osoba právního nástupce (ať už ve formě dědice nebo 

státu,  jde-li  o  odúmrť)  pravidlo,  že  závazky  smrtí  dlužníka,  respektive  věřitele,  zásadně 

nezanikají, leda by plnění, které je obsahem závazku, bylo vázáno výhradně na jeho osobu. 

Obecně tedy právní nástupce fyzické osoby vstoupí do jejího právního postavení  smluvní 

právo osobního užívání bytu ve smyslu ustanovení § 152 a násl. občanského zákoníku ve znění před novelou  
provedenou zákonem č. 509/1991 Sb., vlastníkem, resp. spoluvlastníkem, nemovitosti, v níž se byt nacházel,  
mělo to za následek zánik jejího práva osobního užívání bytu, neboť je pojmově vyloučeno, aby vlastník  
užíval  byt  v domě ve svém vlastnictví  z jiného právního důvodu než  z titulu vlastnického práva k domu,  
v němž se byt nachází."

314 ŠILHÁN, op. cit., s. 1233.
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strany  a  nadále  jí  veškerá  práva  a  povinnosti  svědčí  v  nezměněné  podobě.315 Nájem  je 

synallagmatickým právním poměrem, z čehož vyplývá, že nájemce je zároveň v postavení 

dlužníka i věřitele. Ke skončení nájmu v důsledku jeho smrti tedy dojde v případě naplnění, 

byť i jedné z podmínek v § 2009 OZ.

Autor  se  domnívá,  že  plnění,  které  si  smluvní  strany  v  rámci  nájmu  vzájemně 

poskytují, jsou jako celek obecně pevně svázána s osobou nájemce a jeho smrt tak naplňuje 

podmínky skončení nájmu dle § 2009 OZ. Toto tvrzení zakládá zejména na skutečnosti, že 

užívání prostor v souladu s účelem nájmu, tedy pro výkon určité podnikatelské činnosti, je 

podmíněn konkrétními vlastnostmi a předpoklady určitého nájemce. Z pohledu pronajímatele 

může být nájem pevně svázaný s osobou konkrétního nájemce z toho důvodu, že pronajímatel 

nebyl  k  uzavření  nájemní  smlouvy  veden  pouze  záměrem  obsadit  prostory  platícím 

uživatelem, ale měl například též zájem zvýšit  atraktivitu a tím i  návštěvnost obchodního 

centra nebo domu, a to přivedením nájemce vykonávajícího určitou činnost pod konkrétní 

značkou do prostor.

Účinky skončení nájmu dle § 2009 OZ nastávají ex nunc.316

 8.2 Převzetí zákaznické základny

Za předpokladu, že nájem skončí výpovědí ze strany pronajímatele, má dle § 2215 OZ 

nájemce právo na „náhradu za výhodu pronajímatele, nebo nového nájemce, kterou získali  

převzetím zákaznické základny vybudované vypovězeným nájemcem.“ Předpokladem vzniku 

takového práva tedy jsou tři  kumulativní  podmínky:  (i)  nájem skončí  výpovědí  ze strany 

pronajímatele, (ii) nájemce vytvořil zákaznickou základnu spojenou s pronajatým prostorem, 

kterou převezme pronajímatel nebo nový nájemce a (iii)  pronajímatel nebo nový nájemce 

získají převzetím výhodu. Nájemce nemá právo na náhradu v případě, že pronajímatel skončil 

nájem výpovědí z důvodu hrubého porušení povinností nájemce.

Aby bylo možné zákaznickou základnu považovat za vytvořenou nájemcem, musí to 

být právě on,  kdo ji  vytvořil,  tj.  právo nevznikne v případě,  že nájemce pouze využil  již 

vytvořenou zákaznickou základnu.317 Nájemci nevznikne nárok na náhradu ani v případě, že 

sice zákaznickou základnu vytvořil, ta je ale spojena s jeho osobou, nikoli s prostorami a při 

přesunu se přesune společně s nájemcem (př. pobočka banky, telefonního operátora atp.)318

315 ŠILHÁN, op. cit., s. 1233.
316 Ibid.
317 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 520 – 521.
318 DEJLOVÁ,op. cit., s. 413. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 521.
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Výhoda  z  převzetí  zákaznické  základny  vznikne  pronajímateli  nebo  nájemci 

(respektive jiné třetí osobě užívající prostory k podnikání na základě závazkového poměru s 

vlastníkem) pouze v případě,  kdy zákaznickou základnu využijí,  tj.  zákazníci  předchozího 

nájemce budou využívat služeb nového nájemce, jelikož jsou zvyklí navštěvovat předmětné 

prostory.319

Dle důvodové zprávy má náhrada vycházet z obvyklé ceny zákaznické základny.320 

Nikde bohužel již není vysvětleno, jak má být obvyklá cena zákaznické základny určena. 

Bajura se tedy domnívá, že vodítkem pro určení obvyklé ceny, a tedy i náhrady, mohlo být 

porovnání obratu předchozího a nového nájemce.321 Autor se však domnívá, že vhodnější by v 

tomto případě bylo porovnání  počtu platících zákazníků za určité období,  jelikož obrat  je 

mimo jiné dán cenou poskytovaných služeb,  respektive prodávaného zboží,  přičemž ceny 

původního a nového nájemce mohou být ve výrazném nepoměru.

 8.3 Obnovení nájmu ex lege

Zákon  v  ustanovení  §  2311  OZ zakotvuje  analogické  užití  ustanovení  o  skončení 

nájmu  bytu  na  dobu  určitou  na  skončení  nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání.  Bajura 

systematickým výkladem dospěl k závěru, že § 2311 OZ nedopadá na ustanovení upravující 

skončení nájmu výpovědí, jelikož zvláštní úprava nájmu prostor sloužících k podnikání tuto 

oblast upravuje samostatně. Z uvedeného tedy dovozuje, že ustanovením, které se aplikuje na 

základě  § 2311 OZ,  je  §  2285 OZ, obsahující  úpravu obnovy nájmu,  která  je  v  poměru 

speciality k obecné úpravě této problematiky v § 2230 OZ.322

Zákonodárce v ustanovení § 2285 OZ zakotvil možnost automatické obnovy nájmu za 

kumulativního splnění následujících podmínek:

a) nájemce prostory užívá alespoň po dobu tří měsíců po dni, kdy měl nájem skončit; a

b) pronajímatel ho v této době písemně nevyzve, aby prostory opustil.

V případě, že jsou obě výše uvedené podmínky splněny, nastupuje právní fikce, že byl 

nájem sjednán znovu a na tutéž dobu, nejdéle však na dobu dvou let. Z obecného ustanovení 

§ 2230 odst. 1 OZ, které se zde užije  subsidiárně vyplývá, že v případě obnovení smlouvy 

platí, že byla uzavřena za původních podmínek. Za první den doby trvání nájmu se v tomto 

319 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 521.
320 Vláda: Konsolidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. s. 510.
321 BAJURA, op. cit., s. 1355.
322 BAJURA, op. cit., s. 1346.
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případě považuje den bezprostředně následující po uplynutí doby trvání původního nájmu.323 

Původními  podmínkami,  za  kterých  je  uzavřena  i  nová  smlouva,  se  rozumí  podmínky 

původního nájmu bezprostředně před uplynutím původní doby trvání. Pokud tedy byl nájem 

prodlužován, za dobu trvání nájmu se považuje délka posledního období prodloužení, pokud 

bylo upravováno nájemné, je rozhodující výše nájemného v den vypršení atp.324

Bajura z textu zákonného ustanovení dovozuje, že obnovení nájmu dle § 2285 OZ je 

možné pouze v případě nájmu sjednaného na dobu určitou, který skončil pouze uplynutím 

sjednané doby.325 Závěr, že ani nájem sjednaný na dobu určitou, který však skončil jiným 

způsobem než  uplynutím  doby trvání,  nemůže  být  obnoven  dle  §  2285  OZ,  potvrzuje  i 

aktuální judikatura Nejvyššího soudu k obdobné situaci dle § 2230 OZ.326

V případě  nemovitosti,  respektive  její  části,  se  užíváním věci  po  skončení  nájmu 

rozumí situace, kdy nájemce věc po skončení nájmu neodevzdal ve smyslu § 2225 OZ. Tím se 

tedy myslí i případ, kdy nájemce prostory nevyklidil.327 Tento závěr je potvrzen i ustálenou 

judikaturou Nejvyššího soudu.328

Zákon výslovně stanoví, že je § 2285 OZ dispozitivní povahy, když výslovně dává 

stranám možnost sjednat si podmínky obnovení nájmu jinak, případně aplikaci této úpravy 

vzájemnou dohodou vyloučit.

 9. Závěr

V této diplomové práci si autor kladl za cíl provést důkladnou analýzu současné právní 

úpravy nájmu prostor sloužících k podnikání a její zhodnocení ve vztahu k praxi.

Jelikož se úprava nájmu prostor sloužících k podnikání aplikuje na velkou část nájmů, 

které  by se dříve  řídily  zvláštní  úpravou nájmu nebytových prostor,  lze  tvrdit,  že  úprava 

nájmu prostor sloužících k podnikání tuto dřívější úpravu nahradila. Jednou z nejzásadnějších 

změn, kterou tedy nedávná rekodifikace občanského práva hmotného přinesla ve vztahu k 

323 BAJURA, op. cit., s. 1152. a HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 325.
324 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 325.
325 BAJURA, Jan a SALAČ, Josef In: DVOŘÁK J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 1276. ISBN 978-80-7478-638-9.
326 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4354/2016: "K obnovení nájemní smlouvy 

podle § 2230 odst.  1 o.  z. proto může dojít  jen v případě,  že jde o nájem na dobu určitou,  který skončil  
uplynutím  sjednané  doby  nájmu.  V případě,  že  nájem  skončil  jinak  (dohodou,  výpovědí  –  po  uplynutí  
výpovědní doby, atd.), se ustanovení § 2230 odst. 1 o. z. neuplatní, a i v případě, kdy pronajímatel nevyzve  
nájemce ve lhůtě stanovené v § 2230 odst. 1 o. z. (a v případě nájmu bytu ve lhůtě stanovené v § 2285 o. z.)  
k vrácení věci, k obnovení nájmu nedojde."

327 HULMÁK, Občanský zákoník VI., op. cit., s. 323.
328 Usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  31.  10.  2002,  sp.  zn.  28  Cdo  1790/2002:  "Pokračujícím  užíváním 

nebytových prostor po uplynutí dohodnuté doby je i jejich nevyklizení" In: HULMÁK, Občanský zákoník 
VI., op. cit., s. 323.
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nájmu  prostor,  které  nájemce  užívá  ke  svému  podnikání,  je  změna  kritérií  pro  aplikaci 

příslušné zvláštní úpravy. Zatímco kritériem pro aplikaci právní úpravy nájmu nebytových 

prostor byla otázka, zda stavební úřad rozhodl o určení pronajímaných prostor k jinému účelu 

než bydlení (jednalo se tedy o kritérium formální), pro aplikaci právní úpravy nájmu prostor 

sloužících k podnikání je rozhodující účel, ke kterému je nájem sjednáván, tj. zda mají být 

prostory nájemcem užívány k podnikání (jde tedy o kritérium materiální). Ačkoli mohou v 

některých hraničních případech vyvstat  pochybnosti,  zda se zvláštní úprava nájmu prostor 

sloužících k podnikání užije nebo ne, hodnotí autor koncepční změnu, ke které zákonodárce v 

rámci rekodifikace přistoupil pozitivně. Důvodem pro tento závěr je skutečnost, že současné 

pojetí  vymezuje v zásadě homogenní  skupinu případů nájmu,  na které se zvláštní  úprava 

aplikuje, což zákonodárci umožnilo formulovat jednotlivá práva a povinnosti přiléhavěji než 

dříve.

Účinností  OZ  byla  úprava  nájmu  prostor  sloužících  k  podnikání,  dříve  nájmu 

nebytových prostor,  včleněna do systematiky občanského zákoníku.  Těžiště  právní úpravy 

leží v obecných ustanovení o nájmu a zvláštní úprava pouze fragmentárně upravuje jednotlivá 

specifika, která nájem prostor za účelem provozování podnikání přináší. Právní úprava nájmu 

prostor sloužících k podnikání je, stejně jako úprava ostatních závazků, široce dispozitivní, 

když je možné v nájemní smlouvě individuálně upravit prakticky veškerá práva a povinnosti, 

stejně jako důvody ukončení nájmu. Výjimkou jsou pouze ustanovení definující nájem jako 

závazkový právní poměr a jako zvláštní smluvní typ, tj. upravující pojmové znaky nájmu.

Zákonodárce obzvláště u povinností stran (řádná péče, běžná a ostatní údržba atp.) a u 

výpovědních  důvodů  (hrubé  porušení  povinností,  vážný  důvod  výpovědi)  hojně  využívá 

relativně neurčitých právních pojmů. Právní nauka sice část obsahu takových pojmů dovozuje 

srovnáním  s  předešlou  úpravou  a  ze  závěrů  starší  judikatury,  ale  s  potvrzením  nebo 

vyvrácením takových závěrů nezbývá než vyčkat na novou judikaturou, které se však nejspíše 

dočkáme až za několik let.  Z toho důvodu a s ohledem na skutečnost, že stranami nájmu 

prostor sloužících k podnikání jsou nejčastěji laici nemající schopnosti potřebné k dovození 

obsahu takových pojmů výkladem, lze důrazně doporučit, aby smluvní strany v co nejširší 

míře  využívaly  dispozitivnosti  právní  úpravy  a  samy  veškeré  nejasné  pojmy  v  nájemní 

smlouvě definovaly. Autor zde spatřuje určité „bolavé místo“ právní úpravy, jelikož by dle 

jeho  názoru  bylo  vhodné  tyto  pojmy  upřesnit  například  pomocí  demonstrativního  výčtu 

situací, které lze pod takové pojmy subsumovat.
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Zákonodárce využil rekodifikace též k vyjasnění situace ohledně nájmů sjednaných na 

neúměrně dlouhou dobu, kterou v minulosti svou judikaturou přinesl Nejvyšší soud, a dále k 

zakotvení práva nájemce opatřit  se souhlasem pronajímatele  prostory a nemovitou věc ve 

které  se  nachází  vývěsními  štíty  a  jinými  znameními.  Tyto  dvě  změny  autor  hodnotí 

jednoznačně  pozitivně,  když  první  přispívá  k  předvídatelnosti  právní  úpravy  a  druhá 

umožňuje nájemci – podnikateli realizovat jednu ze svých základních potřeb, tedy dát o sobě 

vědět zákazníkům.

OZ přinesl též zcela novou možnost zápisu nájemního práva do veřejného seznamu. S 

ohledem na zásadu materiální publicity by se mohlo jednat o účinný prostředek, jak zabránit 

důsledkům převodu vlastnického práva k prostorám na nového vlastníka, který o některých 

ujednáních nájemní smlouvy neví. Zákonná úprava však k tomuto cíli zůstala pouze na půli 

cesty, když je k zápisu práva nájmu do veřejného seznamu potřeba souhlasu pronajímatele, 

ačkoli na tom má zájem především nájemce.

Úpravu důsledků změny vlastnického práva k prostorám převodem autor považuje za 

přinejmenším spornou. Zákonodárce zde poněkud překvapivě oslabil právní jistotu nájemce, 

když může dojít k zásadní změně jeho práv vyplývajících z nájemní smlouvy bez jeho vědomí 

a přičinění.

Autor  se  domnívá,  že  lze  tuto  diplomovou  práci  uzavřít  tvrzením,  že  na  jejích 

stránkách důkladně a komplexně analyzoval účinnou právní úpravu nájmu prostor sloužících 

k podnikání, a že tedy dosáhl jejího cíle.
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Resumé

Předmětem této diplomové práce je analýza a hodnocení účinné právní úpravy nájmu 

prostor sloužících k podnikání obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Autorův výklad je pro přehlednost rozdělen do devíti kapitol, ve kterých 

jsou sdruženy související právní instituty.

V  první  kapitole  autor  vytyčuje  cíle  této  diplomové  práce  a  odůvodňuje  nutnost 

zvláštní úpravy nájmu prostor sloužících k podnikání.

Druhá  kapitola  této  diplomové  práce  obsahuje  obecný  výklad  o  nájmu,  v  rámci 

kterého autor nejprve pojednává o systematice právní úpravy, a následně vymezuje nájem 

pomocí čtyř pojmových znaků, kterými jsou předmět nájmu, jeho přenechání k užití nájemci, 

dočasnost nájmu a úplatnost nájmu.

Třetí kapitola je věnována výkladu k pojmu prostoru sloužících k podnikání, který byl 

do českého právního řádu vnesen v rámci nedávné rekodifikace občanského práva hmotného. 

Autor v souvislosti s pojmem též popisuje koncepční změnu zvláštní úpravy nájmu v jejímž 

rámci zákonodárce upustil  od starého pojmu „nebytové prostory“,  který v zásadě nahradil 

právě pojmem „prostory sloužící k podnikání“.

Ve čtvrté kapitole se autor zabývá vznikem nájmu, tedy uzavřením nájemní smlouvy, 

různými způsoby určení doby trvání nájmu, možností zápisu nájemního práva do veřejného 

seznamu, v tomto případě katastru nemovitostí, a nakonec určením výše a způsobu placení 

nájemného a plateb za služby dodávané do pronajatých prostor.

V páté  kapitole  této  diplomové práce  se  autor  zabývá právy a  povinnostmi,  které 

zákon  přiznává,  respektive  ukládá,  nájemci.  Jedná  se  o  povinnost  užívat  prostory  s  péčí 

řádného  hospodáře,  provádět  běžnou  údržbu,  oznamovat  zjištěné  vady  a  právo  provádět 

změny na pronajatých prostorách včetně jejich opatření vývěsními štíty a jinými znameními, 

přenechat  prostory  k  užívání  třetí  osobě  a  převést  nájem  na  třetí  osobu  v  souvislosti  s 

převodem podnikatelské činnosti.

Šestá kapitola obsahuje výklad o právech a povinnostech pronajímatele, kterými jsou 

povinnost předat nájemci prostory, provádět opravy prostor, zajistit nájemci nerušené užívání 

a právo na prohlídku věci.

V sedmé kapitole se autor zabývá důsledky, které má změna osoby pronajímatele pro 

nájemce.
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V osmé  kapitole  autor  popisuje  jednotlivé  způsoby skončení  nájmu,  kterými  jsou 

uplynutí  doby  na  kterou  byl  nájem  sjednán,  dohoda  stran,  skončení  v  důsledku  zániku 

předmětu nájmu, výpovědí, odstoupením, rozhodnutím soudu, splynutím práv a povinností 

nájemce  s  právy a  povinnostmi  pronajímatele  a  nakonec  smrtí  fyzické  osoby,  respektive 

zánikem právnické osoby, která je nájemcem. Kromě jednotlivých způsobů skončení nájmu se 

autor v této kapitole věnuje též náhradě za převzetí zákaznické základny a možností obnovení 

nájmu ex lege.

V deváté kapitole, která je závěrečnou kapitolou této diplomové práce, autor shrnuje 

závěry,  ke  kterým dospěl  v  předchozích  kapitolách  a  dále  hodnotí,  zda  naplnil  cíle  této 

diplomové práce.
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Abstract

The  subject  of  this  master  thesis  is  analysis  and  assessment  of  effective  legal 

regulation of the lease of business premises under Act. No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as 

amended. Author's discourse is ordered into nine chapters in which related legal institutes are 

gathered.

In the first chapter the author defines aims of this master thesis and rationalizes the 

necessity of special legal regulation of the lease of business premises.

The second chapter of this master thesis contains a general discourse about lease in 

which the author outlines the system of the legal regulation and then defines the lease with its 

four defining elements which are the subject of the lease, relinquishment of the subject of the 

lease to the tenant for use, temporary character of the lease and the fact that the landlord 

relinquish the subject of the lease to the tenant for use against payment of the rent.

The third  chapter  is  dedicated to  interpretation of  the  term “business  premises  (in 

Czech “prostory sloužící k podnikání”) which has been incorporated to the Czech law by the 

recent re-codification of the substantive civil law. With respect to the abovementioned term 

the author describes the conceptual change of special legal regulation in which the legislator 

has abandoned the old term non-residential premises (in Czech: nebytové prostory) and has 

practically replaced it with term business premises.

In the fourth chapter the author outlines the constitution of the lease, i. e. the execution 

of the lease agreement, various ways of determination of the term of the lease, facultative 

registration of the lease to the public register which is  in this  case the land cadaster  and 

determination of amount and payment method of the rent and payments of services provided 

to the leased premises.

In the fifth  chapter  of this  master  thesis  the author  outlines  rights and obligations 

granted, respectively put on, the tenant. Tenant has the obligation to use the premises with due 

and  managerial  care,  to  perform  the  common  maintenance,  inform  the  landlord  about 

discovered defects and right to change the premises and install signboards and similar signs 

on the premises, to sub-lease the premises to the third person and to transfer the lease to the  

third person in relation to the transfer of his business activities.

The sixth chapter contains a discourse about rights and obligations of the landlord 

which are the obligation to handover the premises to the tenant, to repair the premises, to 
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secure undisturbed use of premises to the tenant and the right to perform the inspection of the 

premises.

In the seventh chapter the author describes consequences of the change of the landlord 

for the tenant.

In the eighth chapter the author describes particular ways of termination of the lease 

which are expiration of the term of the lease, termination by mutual agreement of parties, 

termination  as  the  consequence  of  perishing  of  the  premises,  termination  by termination 

notice, withdrawal, court's decision, uniting of rights and duties of the tenant and the landlord 

and death of the person, respectively dissolution of the legal person, who is the tenant. The 

author also outlines the compensation for the takeover of the client base and possibility of a 

renewal of the lease ex lege.

In  the  ninth  and  the  last  chapter  of  this  master  thesis  the  author  summarizes  his 

conclusions from previous chapters and asses the fulfillment of aims of this master thesis.
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Název diplomové práce v anglickém jazyce:

• Lease of the business premises

Klíčová slova v angličtině:

• Lease

• Business premises

• Lease agreement

Klíčová slova v češtině:

• Nájem

• Prostor sloužící k podnikání

• Nájemní smlouva
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