
Nájem bytu a domu  

Abstrakt  

Diplomová práce si dává za cíl zanalyzovat materii nájmu bytu a domu. Jedná se o 

konstantně aktuální problematiku, která se těší dynamickému vývoji jak v doktrinální, tak 

judikatorní oblasti. Její specifičnost spočívá v protekcionistické povaze vůči slabší straně, za 

kterou je považován nájemce. Díky skutečnosti, že od 1. 1. 2014, vstoupil v účinnost zákon č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, došlo k výraznému vyvážení 

práv v určitých aspektech souvisejících s nájmem bytu a domu, především pak v možnostech 

ukončení nájmu. Vzhledem ke krátké době účinnosti občanského zákoníku dochází 

v důležitých pasážích práce ke srovnání s předešlou právní úpravou. Diplomová práce 

nezanedbává ani německou právní úpravu. Při nahlédnutí do zahraniční úpravy se věnuje 

institutům blízkým vnitrostátnímu právu a pokouší se tak o jejich okrajovou komparaci.  

Vlastní text je rozdělen do šesti kapitol. První z nich pojednává o obecné právní úpravě 

nájmu. Rozebrány budou jednotlivé pojmové znaky nájmu a s ním související instituty. 

Představeny jsou prameny mající formu zákona či soudní judikatury. Druhá část práce se pak 

již konkrétně věnuje nájmu bytu a domu. Interpretovány jsou zde nové pojmy, které s sebou 

občanský zákoník přinesl, a nastíněn je rovněž i účel nájmu. 

Třetí kapitola pojednává o vzniku nájemního vztahu nejen uzavřením nájemní smlouvy, 

ale i jinými zákonnými způsoby, jako je přechod nájmu nebo sňatek s nájemcem. Značná část 

kapitoly je ponechána právům a povinnostem nájemce a pronajímatele, přičemž je blíže 

mapována problematika placení nájemného s exkurzem do tématu regulovaného nájemného. 

Předposlední část kapitoly pojednává o možnosti přenechat byt či dům k užívání třetí osobě. 

V závěru je následně věnován prostor právní úpravě stejného tématu ve Spolkové republice 

Německo. 

Čtvrtá kapitola se zaobírá možností skončení nájmu. Cílem je postihnout všechny 

možnosti skončení nájmu a podrobně prozkoumat především výpověď bez výpovědní doby, 

jakožto nový prvek nájemního práva. Zmapována je také německá právní úprava stejného druhu 

výpovědi. Problematika je zakončena komparací české a německé právní úpravy.  

Předposlední část práce se velmi okrajově zaobírá družstevním bydlením. Daná kapitola 

je do práce zařazena za účelem komplexního zhodnocení tématu a nastínění rozdílů mezi 

soukromým a družstevním bydlením.    



 Poslední kapitola je věnována aktuální problematice krátkodobých pronájmů a 

možných způsobech řešení problémů, které s sebou tyto pronájmy přináší.  

 


