
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.



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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