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Úvod

Nájem domu. Pro někoho krásné a zajímavé téma, jinému vyrazí na čele pot
při pomyšlení, že by měl o tomto právním institutu psát diplomovou práci.
Vzhledem k tomu, že jsem si toto téma vybral sám, je zcela logické, že se řadím do
skupiny první.
Před výběrem tématu své diplomové práce jsem si stanovil tři základní kritéria,
která by mělo téma mé diplomové práce splňovat. Prvním kritériem byla podmínka
většího zájmu o obor či jeho část. Bytové právo jako součást práva občanského a
s ním spojené téma nájmu domu toto kritérium splnilo nad míru.
Druhým kritériem byla aktuálnost tématu. Jelikož je tématem této mé
diplomové práce institut, jemuž nebyla za působnosti minulého občanského
zákoníku věnována speciální úprava, přirozeně se jedná o téma vysoce aktuální,
nejen proto, že s účinností občanského zákoníku1 došlo ke speciální úpravě pro
nájem domu2, ale protože nájemní bydlení je fenomén, který využívá na území
České republiky okolo dvou milionů lidí, tedy cca 20 % populace3, a je možné
předpokládat, že bude-li Česká republika bohatnout, bude nájemní bydlení nutností
nebo cílem stále většího počtu obyvatel.4
A konečně, třetím kritériem byla co nejširší možnost uplatnění podrobně
nastudovaného tématu v praxi. Téma nájmu domu a potažmo nájmu bytu, které je
až na drobné výjimky stejné, tuto podmínku opět splňuje v maximální možné míře.

1

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2

V ustanovení § 2236 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. je zakotveno, že, je-li pronajat dům k zajištění

bytových potřeb, použijí se ustanovení o nájmu bytu přiměřeně.
3

Statistika

bydlení.

Ec

Europa

[online].

[cit.

2017-18-02].

Dostupné

z:

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/cs
4

V Německu tvoří podíl nájemního bydlení na celku téměř padesát procent, ve Švýcarsku je tento

podíl dokonce vyšší než padesát procent a je nejvyšší v Evropě.
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Úvodem je nutné konstatovat, že se jedná o stále nanejvýš aktuální
problematiku. Jednou ze základních lidských potřeb, a potažmo potřeb celé
společnosti je potřeba bydlení a jako taková může být uspokojována na základě
několika právních skutečností. V českém právu je tento požadavek upraven mnoha
instituty. Potřeba bydlení je uspokojována především jak prostřednictvím
vlastnického práva, tak prostřednictvím nájmu bytu nebo domu.
Jak jsem již uvedl, tématem této mé diplomové práce je nájem domu. Aby
nedošlo k tomu, že bude téma tak široké, že nedojde k jeho uspokojivému
zpracování, zaměřil jsem se na nájem domu, který slouží k zajištění bytových
potřeb.
Diplomovou práci jsem rozdělil do Úvodu, pěti stěžejních kapitol a Závěru.
V první kapitole se snažím o krátký exkurz do historie, který má za účel shrnout
problematiku bydlení a jeho právní vývoj od jeho počátku až do období po roce
1989. Ve druhé kapitole je pojednáno o nájmu domu a jeho vzniku včetně způsobů,
kterými nájem domu vzniká, s tím, že v úvodu této kapitoly je vymezen rozdíl mezi
nájmem a pachtem. Pro třetí kapitolu je určující nájemné s důrazem na možnosti
jeho zvyšování a jiné platby s nájmem spojené. Čtvrtá, nejrozsáhlejší, kapitola
obsahuje zákonné vymezení práv a povinností nájemce a pronajímatele jak v užším,
tak i v širším smyslu. A konečně, pátá kapitola pojednává o zániku nájmu domu
s důrazem na vypovězení nájmu domu.
Tato diplomová práce se může zdát být místy až příliš popisná. Jedná se zde o
daň tak širokému tématu. Tam, kde to bylo užitečné či nutné (např. v podkapitole
zvyšování nájemného), jde práce do maximální hloubky. Text se snažím tam, kde
je to důležité, doplňovat o poznatky ze starší i aktuální soudní judikatury.
Práce je založena především na teoretických poznatcích, které, jak doufám,
v budoucí praxi maximálně využiji.
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1 Bydlení a jeho právní vývoj
1.1 Období římské říše
Římské právo upravovalo problematiku bydlení pomocí tří institutů. V prvé
řadě se jednalo o vlastnické právo k nemovitosti, dále o habitatio, zvláštní
služebnost, v jejímž rámci měl oprávněný na základě odkazu zdarma byt, přičemž
měl i právo tento byt dále pronajmout.5 A konečně, z našeho pohledu
nejpodstatnější byl institut locatio conductio rei, věcný nájem, který spočíval
v přenechání věci k užívání za peněžitou úplatu. Věcný nájem mohl být uzavřen o
věcech movitých i nemovitých, dokonce i o právech.
Pronajímatel byl povinen věc nájemci odevzdat do detence a ponechat ji tak po
dobu nájmu, udržovat ji v dobrém stavu a nahradit nájemci nutné náklady na věc
vynaložené. Nájemce měl právo užívat věci sám nebo užívání věci někomu
přepustit. Byl povinen platit nájemné (až po vykonaném užití), užívat věci řádně a
vrátit ji i s příslušenstvím po skončení nájmu. Věcný nájem končil projitím
smluvené nájemní doby, odstoupením pronajímatele od nájmu nebo upuštěním
nájemce od smlouvy.6
Výše uvedená práva a povinnosti bylo možno uplatňovat dvěma žalobami, a
totiž actio lokati, ve které se pronajímatel domáhá uhrazení nájemného a vrácení
věci, a actio conducti, pomocí které se nájemce domáhá vydání předmětu nájmu.7
Vlastnit dům bylo sice ideální8, ale nikoli dostupné pro všechny vrstvy římské
společnosti (například otroci tuto možnost neměli). Většina majetnějších, dnes

5

BALÍK, S. Rukojeť k dějinám římského práva a jeho institucí. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk,

2002. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). Str. 100.
6

Op. cit. Str. 112.

7

SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství

Aleš Čeněk, 2011. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). Str. 188.
8

Pro zámožné občany bylo vlastnictví domu nejen jistotou, ale také určitým statusem.

6

bychom řekli střední třída, tak vlastnila byt, chudina pak obývala byty nájemní –
velice nuzné příbytky bez jakéhokoli příslušenství.9

1.2 Období středověku
Po zániku západořímské říše došlo na jejím bývalém území k právnímu
úpadku. Římské právo však nezaniklo. Jeho zprostředkovateli se stali právní učenci
a panovníci státního útvaru, který se stal přirozeným dědicem římské moci na
evropském kontinentě a zajistil tak zachování antických hodnot a myšlení až do 15.
století. Hovoříme zde o Byzantské říši.10
Na území bývalé západořímské říše se na římské právo nezapomnělo, přestože
se jeho znalost udržovala pouze mezi vzdělanci převážně v církevních kruzích.
Avšak na přelomu 11. a 12. století, po nalezení spisu Digesta seu Pandectae,
nastává období renesance zkoumání římského práva, a vznikly tak školy glosátorů
a komentátorů.11
V období feudalismu znalo české právo nájemní smlouvu. V tomto období jsou
pro nás důležitá královská města. Bohatí měšťané (často nadáni mnoha privilegii)
ukládaly svoje volné finanční prostředky do výstavby velkých (měšťanských)
domů, jejichž části byly dávány do nájmu. Ukazuje se zde určitá paralela s římskou
říší, která prostupuje celou historií více či méně až do současnosti, a totiž, že
k určitému společenskému statusu náleží vlastnictví domu.

9

SALAČ, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2003. Prameny

a nové proudy právní vědy. Str. 9.
10

SELTENREICH, R. Dějiny evropského kontinentálního práva: vysokoškolská právnická

učebnice. 3., upr. vyd. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). Str. 477.
11

Op. cit., str. 92.
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1.3 Období 1811 až 1918
V 19. století dochází po celé Evropě k zásadním politickým a potažmo právním
změnám. Velká francouzská revoluce odstartovala „zemětřesení“. V roce 1804 byl
vydán Code civil, francouzský občanský zákoník.12
Ani Rakousko-Uhersko nebylo v kodifikaci soukromého práva pozadu. Dne 1.
6. 1811 byl s platností od 1. 1. 1812 vyhlášen Všeobecný občanský zákoník
(Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch).13 Ve zkratce také uváděn jako ABGB.
Jednalo se o rozsáhlé právní dílo, které vycházelo z římskoprávní učenosti a bylo
postaveno na přirozenoprávním základu.
Nájemní smlouva zde byla upravena společně se smlouvou pachtovní v hlavě
dvacáté páté v § 1090 a násl. Rozdíl mezi smlouvou nájemní a pachtovní byl v tom,
že „Lze-li užívati pronajaté věci bez dalšího vzdělávání, nazývá se taková smlouva
smlouvou nájemní; lze-li ji však užívati jen pílí a přičiněním, nazývá se smlouvou
pachtovní.
Byly-li smlouvou současně pronajaty věci prvého i druhého druhu; budiž smlouva
posuzována podle povahy hlavní věci“.14
Mezi náležitosti nájemní smlouvy patřilo jednak to, že nájemní smlouvy mohly
být sjednány o týchž předmětech a týmž způsobem jako smlouva kupní, a jednak
to, že nájemné se sjednávalo z kupní ceny, nebylo-li smluveno jinak.15
Vlastník mohl pronajmout jak své movité a nemovité věci, tak i svá práva.
Smlouva byla účinná ve chvíli, kdy byly dohodnuty podstatné náležitosti nájmu,
totiž předmět nájmu a cena. V dalších paragrafech byla uvedena práva a povinnosti
stran, břemena spojená s předmětem nájmu, činže, její prominutí a vrácení,
rozvázání nájemní smlouvy a další ustanovení týkající se nájmu i pachtu.

12

Celým názvem Code civil des Français (Francouzský občanský zákoník) byl vyhlášen 21. 3. 1804.

13

MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4., přeprac. vyd. V nakl.

Leges vyd. 1. Praha: Leges, 2010. Student (Leges). Str. 196 a n.
14

Ustanovení §1091 zákona č. 946/1811 Sb. z. s. – Obecný zákoník občanský.

15

Ustanovení §1092 zákona č. 946/1811 Sb. z. s. – Obecný zákoník občanský.
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Po sto letech rozumné právní úpravy, kde byli chráněni jak nájemci, tak
pronajímatelé, přišel obrat. Vypuknutí první světové války mělo mimo jiné neblahý
vliv na oblast bytového práva. Zvýšení průmyslové výroby z důvodu válečného
zbrojení mělo za následek vyšší poptávku po nájemním bydlení v průmyslových
oblastech a inflační spirála měla za následek pád reálné hodnoty nájemného.
Velmi problematické se jevilo nařízení č. 34/1917 Ř. z., které „rozdělilo domy
na tzv. staré – na ty se vztahovaly předpisy vázaného bytového hospodářství a domy
tzv. nové, které byly z účinnosti těchto ustanovení vyňaty. Tím došlo k rozdělení
postavení pronajímatelů, zásadním způsobem byli znevýhodněni majitelé tzv.
starých domů. Toto nařízení upravovalo dovolené zvyšování nájemného vzájemnou
dohodou a chránilo nájemce před jednostranným zvyšováním nájemného a též před
výpovědí nájemní smlouvy“. 16 Stát si však byl vědom, že tyto legislativní úpravy
jsou z důvodu válečného stavu pouze přechodnými ustanoveními.

1.4 Období 1918 – 1945
Po 28. 10. 1918 a vzniku Československé republiky došlo na základě recepční
normy17 k převzetí Rakouského obecného občanského zákoníku.
Důležitým počinem bylo přijetí zákona č. 275/1920 Sb., o ochraně nájemníků.
Tento zákon obsahoval ustanovení, které pronajímatele rozdělovalo na dvě skupiny
s tím, že jednu skupinu zákon preferoval a druhou omezoval.18
Pronajímatelé ze skupiny, na kterou se zákon o ochraně nájemníků vztahoval,
mohli vypovědět smlouvu nájemní nebo podnájemní jen s přivolením soudu, a to
pouze z důležitých důvodů. Důležité důvody byly v zákoně vymezeny
demonstrativně, což umožňovalo soudu extenzivní výklad, který však pro

16

SALAČ, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2003. Prameny a

nové proudy právní vědy. Str. 19.
17

Zákon č. 11/1918 Sb., občanský zákoník.

18

Omezení můžeme spatřit především v tom, že na jednu skupinu se zákon na ochranu nájemníků

nevztahoval, a na druhou ano.
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pronajímatele přinášel do značné míry právní nejistotu.19 Zajímavostí je, že
pronajímatel nemusel doručit výpověď nájemci, ale mohl rovnou podat žalobu
okresnímu soudu, který usnesením rozhodl o přivolení k výpovědi z nájmu.
Zvláštní oblast tvořilo nájemné. O přiměřenosti či nepřiměřenosti zvýšení
nájemného rozhodoval nejprve na návrh příslušný nájemní úřad, po účinnosti
zákona č. 130/1922 Sb. z. a n. v této věci rozhodoval soud. Ten mohl dle vlastního
zjištění nájemné přiměřeně upravit sám.20
V předmnichovském období bylo učiněno několik kroků k tomu, aby ochrana
nájemníků zcela zmizela, a to ke dni 30. 6. 1940. K tomu však nedošlo v důsledku
okupace německou armádou. V době protektorátu byla opět legislativně upravena
ochrana nájemníků proti výpovědi, která se vztahovala na byty o malém počtu
pokojů. Velké měšťanské byty nepodléhaly ochraně nájemníků a tuto ochranu
pozbývaly postupně velké byty až k bytům menším třípokojovým. Stále však
musíme mít na paměti neetické rozdělení domů na tzv. staré a tzv. nové, které se
objevilo v roce 1917 a které nerozumně zvýhodňovalo jednu skupinu před druhou.

1.5 Období 1945 – 1989
Pro období mezi roky 1945 a 1948 je charakteristický návrat k právnímu stavu
první republiky a zrušení legislativy z doby nesvobody, na základě dekretu č.
5/1945 Sb. z. a n. prezidenta republiky.
Po únoru 1948 se kompletně změnilo politické uspořádání státu. K moci se
dostala KSČ a stejně jako došlo k politickým změnám, došlo i ke změnám právním.
Byl přijat zákon č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty. Tento zákon svěřil
pravomoc v bytových záležitostech národním výborům, které byly ovládány KSČ.
Jednalo se o absolutní zvůli a pohrdání základními zásadami soukromého práva.
Docházelo k vystěhovávání osob „politicky nespolehlivých“, k přikazování

19
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20

Op. cit., str. 26.
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nájemců do bytů a k nuceným stavebním úpravám bytů, kdy se z velkých bytů
dělalo více bytů malých.21
V padesátých letech docházelo k masivnímu nucenému převádění domů
v soukromém vlastnictví do vlastnictví státu. Do této doby byla posilována práva
nájemníků, ale s plošnou změnou vlastnictví domů, kde vlastnictví přešlo na stát,
došlo také k obrácení dosavadní ochrany. Nyní to byl stát jako pronajímatel, jehož
práva byla posilována.
V roce 1950 byl přijat zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník22, který
obsahoval mimo jiné úpravu nájemní smlouvy, ale pouze rámcově. Oblast bydlení
byla podrobněji upravena v zákonu č. 110/1950 Sb., o organizaci bytového majetku
a o Fondu bytového hospodářství, a v zákonu č. 111/1950 Sb., o hospodaření
s některými místnostmi. Další úpravou pak byl zákon č. 67/1956 Sb., o hospodaření
s byty. I tento zákon obsahoval ustanovení, na jejichž základě byla všechna moc
v bytových otázkách svěřena národním výborům, a pošlapával demokratické právní
principy pomocí ustanovení o vyklizení bytu z důvodu obecného zájmu. Zákon
upravoval vedení seznamů uchazečů o byt, směny, uvolňování a přidělování bytů.
Obce vedly seznamy uchazečů a pořadníky, do kterých se uchazeči zapisovali. Byty
byly přidělovány na základě naléhavosti v návaznosti na význam práce uchazeče.23
Jinak řečeno, na vše byly pořadníky a komise, veřejné právo dominovalo nad
právem soukromým a dominantním vlastníkem byl stát – jednalo se o ideální
podhoubí pro korupční jednání.
V roce 1964 byl přijat zákon č. 60/1964 Sb., občanský zákoník, a na něj
navázaný zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty. Oba zákony šly ruku v ruce
s Ústavou z roku 1960, kde bylo konstatováno, že u nás byl vybudován socialismus.
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SALAČ, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2003. Prameny a

nové proudy právní vědy. Str. 31.
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Jednalo se o tzv. střední občanský zákoník.
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„Nájemní smlouva byla brána jako cizorodý buržoazní prvek přinášející bezpracný
zisk a jako taková byla zavržena.“24
Smlouva nájemní přestala zcela existovat. Institucionálně byla nahrazena
hybridním institutem osobního užívání, které stálo na pomezí věcných a
závazkových práv.25 Institut osobního užívání umožnil státu uspokojovat poptávku
občanů po bydlení, přičemž zachoval vlastnictví a kontrolu státu nad těmito statky.
Světlým bodem bylo přijetí zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví
k bytům. Podle tohoto zákona byla možná jak výstavba domu občany, tak převod
ze státního socialistického vlastnictví na základě kupní smlouvy za cenu
stanovenou odhadem.26

1.6 Období po roce 1989
Nájemní smlouva byla upravena v zákonu č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku
nově jeho novelou č. 509/1991 Sb. v části osmé mezi dalšími smluvními typy.
Obecná ustanovení o nájemní smlouvě byla upravena v § 663 až 684 s tím, že
zvláštní úprava pro nájem bytu, podnájem bytu nebo jeho části a další zvláštní
úpravy se nacházely v ustanoveních následujících.
Až do doby, kdy byl přijat současný občanský zákoník, se nájem domu řídil
pravidly stanovenými pro obecný nájem. Pokud měl nájemce v nájmu dům, nebyl
tento smluvní vztah chráněn speciálními ustanoveními pro nájem bytu.

24

Op. cit., str. 33.

25

KUKLÍK, J., Dějiny československého práva 1945–1989. Praha: Auditorium, 2011, str. 371.
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Pro absolutní neexistenci trhu s nemovitostmi a nezohledňování polohy nemovitosti bylo možné

pořídit byt za zlomek jeho skutečné ceny.
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2 Nájem domu a jeho vznik
2.1 Rozdíl mezi nájmem a pachtem
S přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako občanský
zákoník nebo obč. zák.), se český právní řád vrací k pojetí „nájmu“ podle ABGB.
A totiž, že nájem, tak jak jsme jej znali za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., byl
rozdělen do dvou vedle sebe stojících samostatných institutů, kterými jsou nájem a
pacht.
Rozdíl mezi nájmem a pachtem je následující. „Základní kvalifikační kritérium
spočívá v tom, že v případě nájmu svědčí nájemci právo věc užívat, zatímco pachtýř
je oprávněn předmět pachtu nejen užívat, ale i požívat plody, které předmětem
pachtu vznikají.“27

2.2 Nájem obecně
Nájemní smlouva jako jeden ze základních institutů občanského práva je
nejčastějším právním důvodem pro užívání cizí věci. Aby byla smlouva posuzována
jako nájemní, je třeba, aby obsahovala závazek přenechat věc k dočasnému užívání,
a to za úplatu. Obsahuje-li smlouva takový závazek, jedná se ze zákona o nájem,
přičemž se nepřihlíží k označení takové smlouvy.28 Jinak řečeno, je jedno, jak se
daný dokument nazývá, důležitý je jeho materiální obsah.

27

SELUCKÁ, M., HADAMČÍK, L., Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha:

Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. XIII
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ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha:

Wolters Kluver, a. s., 2014, str. 1059.
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2.3 Právní úprava nájmu
Obecná ustanovení o nájmu obsahují § 2201 až 2234 občanského zákoníku.
Specifické předměty nájmu, jako jsou – pro tuto práci důležité – nájem bytu a domu,
mají speciální úpravu v ustanoveních následujících.
Pro tuto diplomovou práci je stěžejní ustanovení § 2236 odst. 3 občanského
zákoníku, které stanovuje následující: Je-li k zajištění bytových potřeb nájemce
pronajat dům, použijí se ustanovení o nájmu bytu přiměřeně.
Budou-li v této práci doslovně citována zákonná ustanovení, je třeba chápat za
slovem „byt“ také slovo „dům“.

2.4 Účel nájmu domu
Účel nájmu domu je naprosto zásadní termín pro celou problematiku
nájemního bydlení a je upraven v § 2235 odst. 1 občanského zákoníku, který
stanovuje, že „pronajímatel přenechává nájemci byt nebo dům k zajištění bytových
potřeb nájemce a popřípadě i členům jeho domácnosti“.29 Bytovou potřebou se
„vyjadřuje nejen účel, ke kterému byt běžně slouží, tj. bydlení, ale i to, že byt musí
být k bydlení vhodný a zdravotně způsobilý.“30
Je důležité zmínit jeden korektiv, a totiž ustanovení § 2235 odst. 2 občanského
zákoníku, kde je stanoveno, že ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu se nepoužijí
v případě nájmu určeného k rekreaci či jiného zjevně krátkodobého účelu.
Termín „zjevně krátkodobý účel“ je velice obecný a bude záležet na soudní
judikatuře, jak jej vyloží. Můžeme předjímat, že za zjevně krátkodobý nájem bude

29

SELUCKÁ, M., HADAMČÍK, L., Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha:

Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 2.
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ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha:

Wolters Kluver, a. s., 2014, str. 1166.
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považován takový nájem, který nebude splňovat požadovaný účel, a totiž zajištění
bytových potřeb.31
Nájem domu není tak zcela typickým institutem jako nájem bytu. Je tomu tak
jak z historického, tak z čistě ekonomického důvodu.
Jak jsem již zmínil v historickém úvodu, čtyřicet let totalitního režimu nepřálo
tržnímu hospodářství. Domy byly děleny na byty a ty dále přidělovány podle
pořadníků. Pokud v té době k pronájmu domů docházelo, tak zcela výjimečně. O
žádném takovém pronájmu nevím a zmiňuji jej jen z toho důvodu, že jej nemohu
vyvrátit. Ačkoli máme více jak 25 let opět demokracii a tržní hospodářství, ve
všeobecném mínění je stále zakotveno, že se pro bytové potřeby pronajímají byty,
nikoli domy, a tento způsob myšlení se mění jen velice pomalu.
Druhý důvod je daleko prozaičtější. Nájem domu bývá daleko dražší než nájem
bytu. Dá se spekulovat, že je možné nalézt nájemní domy, které budou levnější než
nájemní byty, ale zde platí rčení, že výjimka potvrzuje pravidlo. Pronajatý dům
přináší téměř vždy vyšší komfort pro uspokojení bytových potřeb než pronajatý byt.

2.5 Vznik nájmu domu
Nájem domu je relativním majetkovým právem. Ke vzniku nájmu je třeba
právního jednání, v našem případě podpisu smlouvy. Takový postup při vzniku
nájmu domu dominuje. Existují však i jiné možnosti, jakým způsobem nájem domu
vzniká.
Mezi tyto jiné možnosti patří tzv. vydržení nájemního práva podle § 2238
občanského zákoníku, vznik nájmu jednomu z manželů podle § 754 občanského
zákoníku či přistoupení ke smlouvě se souhlasem stran podle § 2270 občanského
zákoníku.

31
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2.5.1

Vznik nájmu na základě smlouvy

2.5.1.1 Kontraktace
„Před samotným uzavřením nájemní smlouvy probíhá tzv. proces kontraktace.
V ustanoveních o nájmu ani ve speciálních ustanoveních o nájmu bytu či domu
nenalezneme zvláštní úpravu kontraktace. Z toho důvodu je nutné aplikovat
obecnou úpravu, tedy § 1724 až § 1745 obč. zák., a také ustanovení o právním
jednání § 545 až § 599 obč. zák.“32
Jakmile jedna ze stran oznámí druhé straně úmysl uzavřít nájemní smlouvu
(jedná se o budoucího nájemce a budoucího pronajímatele), proces kontraktace je
zahájen.
Toto předsmluvní jednání je důležité zejména pro případnou náhradu škody.
Pokud by jedna ze stran jednala při kontraktaci nepoctivě (viz § 1729 občanského
zákoníku33), mělo by to pro ni nepříznivý následek v případě žaloby o náhradě
škody.34
Učebnicovým příkladem nepoctivého jednání by bylo takové jednání, kdy by
budoucí nájemce jednal s budoucím pronajímatelem jen z toho důvodu, aby
překazil uzavření nájemní smlouvy s jiným nájemcem.35
2.5.1.2 Forma nájemní smlouvy
Pro tento oddíl je určující § 2237 občanského zákoníku, který říká, že „smlouva
vyžaduje písemnou formu; pronajímatel však nemá právo namítnout vůči nájemci
neplatnost smlouvy pro nedostatek formy“. Předchozí právní úprava obsahovala
32

SELUCKÁ, M., HADAMČÍK, L., Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha:
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shodně první část výše zmíněného paragrafu, ale zlom nastává v části za
středníkem. Platilo, že pronajímatel mohl podat žalobu o vyklizení bytu na základě
absolutní neplatnosti nájemní smlouvy pro nedostatek právní formy. Na tento
problém zákonodárce pamatoval a posílil postavení nájemce s tím, že předepisuje
pro nájemní smlouvu písemnou formu, ale pokud tato podmínka chybí, nemá
pronajímatel právo tuto absenci nedostatku formy namítat.36
Absenci nedostatku formy může namítat pouze nájemce, a to v takovém
případě, kdy ještě není do bytu nastěhovaný.37

2.5.2

Vznik nájmu na základě dobré víry

Fikce řádného uzavření nájemní smlouvy, upravená v ustanovení § 2238 obč.
zák., je v českém právním řádu novinkou. Říká, že užívá-li nájemce byt po dobu tří
let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně
uzavřenou. Na první pohled je možné tento institut zaměnit s vydržením, ale po
bližším prostudování je nutné konstatovat, že se o vydržení nejedná.38
Fikce řádného uzavření nájemní smlouvy je konstruována tak, že užívá-li
nájemce byt po dobu alespoň tří let a je-li v dobré víře, že je nájem po právu, má se
za to, že je smlouva o nájmu řádně uzavřena.39 Pronajímatel může prokázat
neexistenci dobré víry na straně nájemce, jedná se tedy o vyvratitelnou domněnku.
Podle komentáře k občanskému zákoníku jsou možné zejména dva příklady,
na které se dané ustanovení použije:

36

ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha:

Wolters Kluver, a. s., 2014, str. 1178
37

Op. cit., str. 1178.

38

SELUCKÁ, M., HADAMČÍK, L., Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha:

Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 49.
39

ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha:

Wolters Kluver, a. s., 2014, str. 1179.

17

a) „nájemní smlouva je z určitého důvodu neplatná či nicotná (např. absolutní
neplatnost ústně uzavřené nájemní smlouvy uzavřené před 1. 1. 2014 z důvodu
nedostatku formy, nicotnost pro neurčitost apod.), nebo
b) nájemce není schopen prokázat existenci nájemní smlouvy (písemné
vyhotovení smlouvy ztratil, smlouvu uzavřel ústně) a vlastník bytu se domáhá jeho
vyklizení s odůvodněním, že byt je užíván na základě jiného důvodu než nájmu
(např. výprosy), popř. bez právního důvodu.“40
Pro upřesnění je třeba zmínit, že do rozhodné tříleté doby je možné započítat
na základě přechodného ustanovení upraveného v § 3074 odst.1 obč. zák. i to
období, kdy nájemce užíval byt před účinností občanského zákoníku.41

2.5.3

Přistoupení ke smlouvě se souhlasem stran

Jedná se o další z možností, jakým způsobem vzniká určité osobě nájemní
právo, a to za předpokladu, že již existuje původní nájemní vztah mezi
pronajímatelem a nájemcem. Ideálním příkladem takového nájmu je skutečnost,
kdy byl pronajat velký dům více nájemcům na základě jednoho titulu, přičemž
jeden z těchto nájemců nájemní vztah rozváže a místo něho má zájem vstoupit do
nájemního vztahu další osoba.
Z judikatury víme, že s osobou, která chce vstoupit do původního nájemního
vztahu, nelze uzavřít další nájemní smlouvu.42 Je třeba využít konstrukce
přistoupení k nájemní smlouvě se souhlasem stran. „V tomto případě není důvodem
vzniku nájmu nájemní smlouva, ale trojstranná (případně vícestranná) dohoda mezi

40

Op. cit., str. 1179.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 26 Cdo 1998/2005:
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že k tomuto bytu nesvědčí právo nájmu jiné osobě; smlouva o nájmu bytu, jehož nájemcem je již jiná
osoba, je absolutně neplatná. Byt, k němuž svědčí jiné osobě právo na bydlení, nelze pokládat za
právně volný, a tato okolnost tak vylučuje možnost vzniku práva nájmu k témuž bytu další osobě.“
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nájemcem, pronajímatelem a třetí osobou o tom, že tato třetí osoba přistupuje
k nájemní smlouvě uzavřené mezi nájemcem a pronajímatelem.“43

2.5.4

Vznik nájmu manželovi nájemce

Tuto problematiku řeší § 745 obč. zák., který říká: „Je-li obydlím manželů dům
nebo byt, k němuž měl jeden z manželů ke dni uzavření manželství nájemní právo,
vznikne uzavřením manželství k domu nebo bytu oběma manželům společné
nájemní právo.“
Aby platilo výše napsané, je třeba doplnit, že v domě musí mít manželé
rodinnou domácnost a nesmí si mezi sebou ujednat, že společné nájemní právo
nevznikne. Z toho vyplývá, že nemají-li manželé v domě rodinnou domácnost
(např. z důvodu, že žijí odděleně) nebo mají-li mezi sebou výše popsané ujednání,
ke vzniku nájmu manželovi nájemce nedojde.44
Pro úplnost je třeba doplnit, že na základě ustanovení § 3020 obč. zák. se tato
úprava nevztahuje na registrované partnerství.

2.6 Subjekty nájemní smlouvy
Pro definování subjektů nájemní smlouvy jsou důležité termíny „právní
osobnost“ a „svéprávnost“.
Právní osobnost má každý a vzniká narozením.45 „Existence právní osobnosti
je podmínkou, aby se vůbec mohlo jednat o subjekt daného právního vztahu, zde
konkrétně nájmu bytu či domu.“46
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SELUCKÁ, M., HADAMČÍK, L., Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha:

Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 53.
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Op. cit., str. 52.
Zde je třeba zmínit institutu nascitura jako počatého a dosud nenarozeného jedince za

předpokladu, že se tento narodí živý.
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SELUCKÁ, M., HADAMČÍK, L., Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha:

Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 25.
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Pro platné uzavření nájemního vztahu na základě vlastního jednání musí být
daná osoba způsobilá právně jednat. Zde se jedná o svéprávnost. Ustanovení § 30
obč. zák. říká, že „plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá
dovršením osmnáctého roku věku.“ A dále pokračuje: „Před nabytím zletilosti se
plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství…“.
Pokud by byla osoba soudem omezena na své svéprávnosti, muselo by být
v tomto omezení stanoveno, že nemůže vstupovat do nájemního vztahu. Pokud by
byla osoba omezena bez této specifikace, mohla by být bez dalšího subjektem
nájemní smlouvy.
Pro tuto část diplomové práce je zásadní, aby stála na straně nájemce fyzická
osoba, která užívá pronajatého domu k zajištění svých bytových potřeb. Jen tak lze
dosáhnout vyšší ochrany, kterou přináší § 2235 a n. obč. zák. Byla-li by na straně
nájemce osoba právnická, bude tento nájem posuzován jako nájem obecný.47
Na straně pronajímatele může stát jak fyzická, tak právnická osoba. Za určitých
specifických a méně častých okolností lze konstatovat, že pronajímatelem nemusí
být vlastník, ale osoba, které svědčí právo přenechat věc k užívání další osobě.
Nikdy však z logiky věci nemůže stát zároveň na straně pronajímatele i nájemce
vlastník domu.

2.7 Obsah smlouvy
Občanský zákoník upravuje velké množství různých typů smluv. Na základě
principu autonomie vůle stran, na které je občanský zákoník vystavěn, je možné

47

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 3. 2006, sp. zn. 26 Cdo 1385/2005:

„Účelem práva nájmu bytu jako specifického typu nájemního vztahu upraveného v ustanoveních §
685 a násl. obč. zák. je zajistit uspokojení potřeby bydlení, jako jedné ze základních lidských potřeb.
Právnická osoba takovou potřebu nemá, a proto nemůže platně uzavřít smlouvu o nájmu bytu podle
§ 685 obč. zák. jako nájemce.“
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uzavřít i takovou smlouvu, kterou zákon neupravuje. Jedná se o takzvanou smlouvu
nepojmenovanou, innominátní.
U nepojmenované smlouvy je nutné zkoumat podstatné náležitosti, které by ta
která smlouva měla obsahovat. V případě smlouvy o nájmu domu jsou podstatnými
náležitostmi předmět nájmu, jeho účel a užívání, úplatnost a dočasnost.
Je třeba si uvědomit, že samotné pojmenování smlouvy není pro její výklad
určující. Důležitý je obsah smlouvy, na jehož základě se bude celá smlouva
posuzovat.

2.7.1

Předmět smlouvy

Předmětem nájemní smlouvy je v našem případě dům. Je třeba jej vymezit
dostatečně určitě tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně. Postačí, když bude
specifikace obsahovat označení čísla domu, číslo parcely, na které dům stojí, ulici
a obec, případně městskou část.48
Na základě obnovené zásady superficies solo cedit49 můžeme konstatovat, že
v případě stejného vlastníka jak pozemku pod domem, tak domu, by došlo
k platnému uzavření nájemní smlouvy k domu i v takovém případě, kdyby byl
v předmětu nájmu specifikován pouze pozemek.
V případě, kdy by dům nebyl dostatečně určitě specifikován, mohlo by být
takové jednání nicotné.50 Pro úplnost musíme uvést, že nebyla-li by dodržena
písemná forma (zákon takové jednání umožňuje), dům by byl dostatečně
specifikován už jen samotným předáním k užívání.51
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SELUCKÁ, M., HADAMČÍK, L., Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha:

Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 29.
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Povrch ustupuje půdě, ve významu stavba je součástí pozemku.
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Ustanovení § 553 odst. 1 obč. zák. uvádí, že: „O právní jednání nejde, nelze-li pro neurčitost nebo

nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani výkladem.“
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SELUCKÁ, M., HADAMČÍK, L., Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha:

Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 30.
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Pro předejití problémům je dobré v předmětu nájmu dále popsat vybavení
domu (obsahuje-li nějaké) a celkový stav domu. Taková ustanovení nám pomohou
v případě nároku na náhradu škody, kterou by způsobil nájemce svým jednáním.
Pro určitost případného dokazování je vhodné pořídit fotodokumentaci stavu
domu, která bude nedílnou součástí předávacího protokolu, uvedeného v nájemní
smlouvě.

2.7.2

Účel a užívání

Pro nájemce je právě účel nájmu nanejvýš důležitým pojmem. Jak jsem již
uvedl, aby nájemce spadal pod ochranu ustanovení § 2235 a n. obč. zák., je třeba
ve smlouvě uvést, že pronajímatel přenechává nájemci dům k zajištění bytových
potřeb jeho i členů jeho domácnosti. Pokud by tento účel nebyl ve smlouvě
vymezen, bylo by nutné jej dovozovat z obsahu smlouvy, což by mohlo činit
nájemní smlouvu značně problematickou.
Pokud by tento účel zajištění bytových potřeb ve smlouvě obsažen nebyl a
nešlo by jej dovodit ani z obsahu smlouvy, byl by takový nájem posuzován podle
obecného nájmu ustanoveného v ustanovení § 2201 a n. obč. zák. a nájemce by
přišel o ochranu plynoucí z ustanovení § 2235 a n. obč. zák.
Bez užívání věci by nájemní vztah nemohl existovat. Užívání věci je pro nájem
stejně typické jako jeho účel. Pro posouzení, o jaký vztah se jedná, je důležité, zda
jde o samotné užívání, nebo o užívání a požívání zároveň. Přesně takový je rozdíl
mezi nájmem a pachtem.

2.7.3

Úplatnost

Nájemní smlouva je smlouvou úplatnou. Nicméně pokud si strany ve smlouvě
neujednají výši nájemného, ačkoli je patrné, že jde o nájemní smlouvu, bude tato
smlouva platná.
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„Nedohodnou-li se strany o výši nájemného, vznikne pronajímateli právo
odpovídající svou výší nájemnému požadovanému v daném místě a čase za
srovnatelné byty pronajímané za obdobných podmínek.“52

2.7.4

Dočasnost

Dočasnost, jako jednu z obsahových náležitostí, lze dovodit již ze samotného
pojmenování smlouvy. Pokud by nebyl splněn princip dočasnosti, nemohlo by se
jednat o smlouvu nájemní, nýbrž taková smlouva by byla smlouvou kupní.
Dočasnost je možné sjednat ve dvou formách, a to na dobu určitou, nebo dobu
neurčitou. Určitost či neurčitost doby nájmu má zásadní vliv při vypovídání nájmu,
ale o tom bude napsáno více v příslušné kapitole.
Nájem na dobu určitou je možné sjednat několika způsoby53:
1. Stanovením data, ke kterému má nájem skončit.
2. Ujednáním doby trvání nájmu, např. ode dne uzavření smlouvy nebo ode
dne předání bytu nájemci.
3. Skončení nájmu bude vázáno na budoucí událost, která jistě nastane, není
však jisté kdy.54 Ideálním příkladem je uzavření nájemní smlouvy na dobu trvání
pracovního poměru.
Je třeba dát si pozor na situaci, kdy nájemci skončila doba nájmu, ale ten
předmět nájmu stále obývá. Tuto situaci řeší ustanovení § 2285 obč. zák., které říká,
že pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl
nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil,
platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše
52

ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit,

2012., str. 854.
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SELUCKÁ, M., HADAMČÍK, L., Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha:

Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 34.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 6. 2005, sp. zn. 31 Cdo 513/2003:

„Soudní praxe dospěla k závěru, že dobu trvání nájemního poměru lze vázat na konkrétním datem
neurčitelnou objektivně zjistitelnou skutečnost, z níž je možné bez pochyb zjistit, kdy nájemní poměr
skončí.“
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ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje
písemnou formu.
Opět zde vidíme zvýšenou ochranu nájemce. Pronajímatel musí pamatovat na
ujednanou dobu nájmu a v případě nájemcova užívání domu i po konci doby k tomu
ujednané jej písemně vypovědět. Tuto ostražitost je možné vyloučit, pokud si strany
stanoví, že se pro jejich smluvní vztah toto ustanovení nepoužije. Sice se jedná o
omezení nájemcova práva, ale protože toto omezení zákon připouští, nedojde
k aplikaci ustanovení § 2235 odst. 1 obč. zák.
Nájem na dobu neurčitou je podstatně jednodušší. Pokud bude v takovém
případě nájemce plnit všechny své povinnosti, je více než pravděpodobné, že
takový nájem může užívat po dobu, po jakou sám bude chtít. Nájem na dobu
neurčitou používají především veřejnoprávní korporace pro pronajímání svých
nemovitostí. Je tak zajištěna určitá kontinuita bydlení a na nájemce není vytvářen
tlak s blížící se dobou ukončení nájemního vztahu.
I problematika určitosti či neurčitosti délky nájmu má však výjimku, kterou
zakotvuje ustanovení § 2204 odst. 2 obč. zák., když stanovuje, že „Ujednají-li
strany nájem na dobu určitou delší než padesát let, má se za to, že byl nájem
ujednán na dobu neurčitou s tím, že v prvních padesáti letech lze nájem vypovědět
jen z ujednaných výpovědních důvodů a v ujednané výpovědní době.“ Vidíme zde
vůli zákonodárce upravit problematiku nájmu na dobu určitou pro extrémně dlouhé
období na základě dřívější judikatury Nejvyššího soudu ČR55 tak, že pro nájem
sjednaný na dobu určitou delší padesáti let stanovuje fikci, že se takový nájem bude
posuzovat jako nájem uzavřený na dobu neurčitou.

55

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 2747/2004 ze dne 28. 3. 2007 konstatoval,

že „při posuzování platnosti nájemní smlouvy uzavřené mezi fyzickými osobami na dobu trvání nájmu 100 let
uzavřel, že ujednání v nájemní smlouvě o délce nájmu přesahujícího obvyklou délku lidského života
nezpůsobuje neplatnost celé nájemní smlouvy. Odůvodňuje pouze závěr, že jde o smlouvu uzavřenou na dobu
neurčitou, nejsou-li dány jiné důvody pro absolutní neplatnost celé smlouvy.“
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3 Nájemné a jiné platby
Nájemné je jedním ze základních obsahových ustanovení nájemní smlouvy.
Jedná se o povinnost nájemce hradit určitou peněžní částku za pronajatý předmět
nájmu (v našem případě dům), která vzniká v každém nájemním vztahu.
Mimo nájemné může být upravena platba i za další služby spjaté s užíváním
domu.

3.1 Nájemné

3.1.1

Právní úprava nájemného

Nájemní vztah je vztahem zásadně úplatným. Povinnost platit nájemné je
upravena v ustanovení § 2246 obč. zák. a stanoví, že „Strany ujednají nájemné
pevnou částkou. Má se za to, že se nájemné sjednává za jeden měsíc“. Je důležité
upozornit na fakt, že od 1. 1. 2013 český právní řád neobsahuje úpravu deregulace
nájemného.
Pro stanovení výše nájemného je nezbytné, aby byla specifikována v penězích,
a to pevnou částkou. Plnění jiné než v penězích je možné, ale přichází v úvahu
pouze v takovém případě, kde by bylo pro nájemce prospěšné. V opačném případě
by se jednalo o nicotné ujednání.56
„Sjednání nájemného jinak než v penězích ve prospěch nájemce si lze
představit např. u domovnických bytů, kde by nájemné spočívalo v poskytování
služeb pronajímateli v oblasti správy domu. V takovém případě by však strany měly
ve smlouvě ocenit majetkovou hodnotu tohoto plnění podle § 2217 odst. 2, což je
důležité např. při posouzení výše případné slevy na nájemném.“57
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ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha:

Wolters Kluver, a. s., 2014, str. 1192.
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Op. cit., str. 1192.
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Bude-li smlouva obsahovat částku za nájemné, ale nebude určeno, za jaké
období se tato suma platí, použije se vyvratitelná domněnka, tedy, že se jedná o
měsíční plnění. Neznamená to však, že si smluvní strany nemohou na základě
principu autonomie vůle stran ujednat nájemné za jiný interval.
Ve Velké Británii se nájemné ve velké části případů sjednává za jeden týden.
Tato pro nás nezvyklost má hluboké kořeny v historii, kde zaměstnancům byla
vyplácena mzda v týdenních intervalech. Nájemci by v takovém případě nemuseli
mít dostatek financí na měsíční plnění za nájemné.
Je možné si představit, že v případě nájemní smlouvy na dobu určitou bude
stanovena povinnost uhradit celou výši nájemného jednorázově. Takové ustanovení
však nemůže obsahovat nájemní smlouva na dobu neurčitou. Jednalo by se o
nicotné ustanovení, protože by částka za nájemné nebyla pevná, ale závisela by na
délce nájmu. Jednalo by se o princip „čím delší nájem, tím nižší nájemné“, který by
byl v rozporu se zákonem.58
Může se stát, že v nájemní smlouvě nebude výše nájemného sjednána. Na tuto
skutečnost pamatoval zákonodárce v ustanovení § 2246 odst. 2 obč. zák., které
zakládá pronajímateli právo na nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření
smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních
podmínek. Způsob, jakým se zjišťuje obvyklá výše nájemného, upravuje nařízení
vlády č. 453/2013 Sb. Jsou možné dva způsoby určení této výše, a to buď pořízením
posudku znalce, nebo na základě prokazatelného doložení výše nejméně tří
srovnatelných nájemných.59
Pro zjištění obvyklé výše nájemného je nutné, aby došlo ke srovnání
srovnatelných hodnot. Jedná se především o stejný nebo minimálně velice podobný
rozsah práv a povinností a dále musí být srovnatelná obytná hodnota domu.
Splatnost nájemného je opět stanovena zákonem v ustanovení § 2251 odst. 1
obč. zák. Nájemce má povinnost platit nájemné předem na každý měsíc nebo na
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jiné ujednané platební období, nejpozději do pátého dne příslušného platebního
období, nebyl-li ujednán den pozdější. Z výše uvedeného je třeba vyzdvihnout, že
se nájemné platí předem nejpozději do pátého dne příslušného platebního období.
Znamená to, že v případě měsíčního plnění je nájemce povinen zaplatit nájemné za
měsíc květen nejpozději do 5. května. Pro jinou délku platebního období se použije
výpočet obdobně.
To platí v případě, kdy v nájemní smlouvě nebude sjednána žádná lhůta, do
kdy musí dojít k uhrazení nájemného. Občanský zákoník nám dává možnost lhůtu
pro placení nájemného prodloužit. Zkrácení takové lhůty by bylo nicotné, protože
by došlo ke zkrácení nájemcových práv v rozporu s ustanovením § 2235 odst. 1
obč. zák.60
Pro úplnost je nutné konstatovat, že nájemné se hradí vždy za jedno platební
období. Pokud by nájemní smlouva obsahovala ujednání, kde by byl nájemce
povinen hradit více plateb dopředu, jednalo by se rovněž o ujednání nicotné na
základě výše zmíněného ustanovení.

3.1.2

Zakázaná ujednání

Problematiku zakázaných ujednání upravuje ustanovení § 2239 občanského
zákoníku, které říká, že se nepřihlíží k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost
zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ani k ujednání ukládajícímu nájemci
povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.
V bytovém právu se jedná o novinku. Zákonodárce tímto ustanovením dává
najevo, že považuje nájem bytu za chráněný, přestože to není v zákoně výslovně
uvedeno. Jedná se o aplikaci principu, že slabší straně, v tomto případě nájemci, je
poskytována větší ochrana.61 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku uvádí
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následující: „Sankce za porušení povinností z nájmu nájemcem stanoví zákon; to se
týká i povinnosti nájemce nahradit pronajímateli škodu.“62
Výslovně je zakázáno takové ujednání, které by stanovovalo smluvní pokutu
nebo ukládalo nájemci povinnost, která by byla k okolnostem zjevně nepřiměřená.
Příkladem může být takové ujednání, které by sjednávalo vyšší úrok z prodlení, než
stanoví nařízení vlády63, nebo kde by nájemci bylo zakázáno přijímat v pronajatém
domě návštěvy nebo chovat domácí zvíře.
Je možné se domnívat, že toto pravidlo bylo do bytového práva zařazeno na
základě ustálené praxe, kde pronajímatelé nájemcům hrozili velkými smluvními
pokutami za porušení jakýchkoli smluvních ujednání. Úmyslem takovýchto
ujednání přitom většinou nebylo utvrzení povinnosti nájemce, ale jeho zastrašení.
Pokud by přes tento popisovaný zákaz nájemní smlouva obsahovala ujednání,
které by se mohlo klasifikovat jako smluvní pokuta, či ujednání ukládající nájemci
povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená, bylo by takové
ujednání nicotné a pronajímatel by se jej nemohl před soudem dovolat. To ovšem
neznamená, že by nájemce nemohl ujednání zasahující do svých práv dodržovat
dobrovolně.64
O jiný případ by se jednalo, pokud by taková povinnost, která by byla zjevně
nepřiměřená, nebyla zakotvena v nájemní smlouvě, ale v innominátní smlouvě
mezi nájemci domu. Pokud by se například dva nájemci velkého domu smluvně
navzájem zavázali, že v domě nebudou chovat zvíře, nedošlo by k aplikaci
ustanovení § 2235 odst. 1 obč. zák., protože by se nejednalo o smluvní vztah mezi
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pronajímatelem a nájemcem, kde nájemce je chráněn, nýbrž o smluvní vztah mezi
dvěma nájemci, a tedy stranami, které jsou si rovny.

3.2 Zvyšování nájemného
Dle mého se názoru se jedná o nejproblematičtější část celého nájemního
vztahu. Zvyšování nájemného, tak jak jej známe nyní, je upraveno v ustanoveních
§ 2248 až 2250 obč. zák. Jedná se o novinku, kterou zákon č. 40/1964 Sb.
neobsahoval. Mluvíme-li o zvyšování nájemného, je možné podle stejných
ustanovení přikročit i ke snižování nájemného, ale lze tvrdit, že výskyt takovýchto
ujednání bude marginální.
Zvýšit nájemné jde pouze na základě zákonem stanovených podmínek, a to
buď dohodou, která je obsažena v samotné nájemní smlouvě, nebo v dokumentu,
který na nájemní smlouvu dále navazuje. V případě, že zvyšování nájemného
nájemní smlouva neobsahuje a jedná se o zvýšení nájemného nedosahující výše
obvyklého nájemného, se strany mohou na zvýšení nájemného opět dohodnout
nebo jej v případě nedohody může určit soud. V poslední řadě může dojít ke
zvýšení nájemného v důsledku stavebních úprav, které zvyšují komfort bydlení či
snižují spotřebu energií.

3.2.1

Každoroční zvyšování nájemného na základě dohody

Strany si v nájemní smlouvě mohou sjednat každoroční zvyšování nájemného
podle ustanovení § 2248 obč. zák. Jedná se o jednoduché ustanovení, při jehož
implementaci do nájemní smlouvy pronajímatel předejde možným velkým a
vleklým problémům.
Pokud si smluvní strany v nájemní smlouvě pravidlo o každoročním zvyšování
nájemného nedohodnou, je možné tuto neexistenci napravit následně v dohodě o
změně původně sjednaných podmínek nájmu, a to za předpokladu, že stanoví
částku, o kterou bude nájemné zvyšováno, nebo alespoň stanoví způsob, jak bude
taková částka vypočítána. V každém případě musí být výsledná částka určitá.
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Pokud by tomu tak nebylo a bylo by dohodnuto pouze to, že bude nájemné
zvyšováno bez dalšího, nebylo by možné výslednou částku přesně stanovit, a proto
by se jednalo o nicotné ujednání.65
Je třeba upozornit, že i ujednání o každoročním zvyšování nájemného má určité
„mantinely“, a ty tvoří ustanovení § 2239 obč. zák. ve spojení s ustanovením § 2249
odst. 1 obč. zák. Tedy, je důležité mít na paměti, že k ujednání ukládajícímu nájemci
povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená, se nepřihlíží.
Pokud by došlo k takovému ujednání, které by, ač bylo svobodně dohodnuto,
dramaticky zvyšovalo nájemné, jednalo by se o ujednání nicotné. Důležité je určit,
jaké zvyšování nájemného je přípustné a jaké již přípustné není.
Právě ustanovení § 2249 odst. 1 obč. zák. může být vodítkem pro maximální
výši zvýšení nájemného, a tou je 20 % za poslední 3 roky.66 Tento výklad je správný
a v klasicky fungující a prosperující ekonomice dostačující. Pokud však má být obč.
zák. kodexem, který bude účinný po dekády, neobejde se o judikaturu soudů či
případné novelizace.
Modelovým příkladem je takové ujednání, kde si smluvní strany stanoví
každoroční zvyšování nájemného o roční míru inflace. Podle dat Českého
statistického úřadu bylo v období mezi lety 1989 až 2014 9 let, kdy byla inflace
vyšší než 8 %.67 Z ekonomické teorie známe problematiku hospodářských cyklů,
kde se období konjunktury střídá s obdobím poklesu, či krize. A právě tato období
krize s sebou nesou mimo jiné také zvyšování inflace. Jinak řečeno, je možné, ba
pravděpodobné, že přijde období, kdy bude inflace za poslední 3 roky vyšší než 20
% dnes přípustných pro každoroční zvyšování nájemného. V takovém případě bude
na soudech, aby tento problém vyřešily. Bude zajímavé sledovat, zda se soudy
přikloní k ochraně nájemce, která bude znamenat snížení reálné ceny nájmu a tím
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určité poškození zájmů pronajímatele, či dovolí, aby růst nájemného kopíroval
inflační křivku nad dnes přípustnou hranici a tím prolomil obsah výše popsaných
ustanovení.
Je zde možnost, aby si pronajímatel s nájemcem zvyšování nájemného smluvně
vyloučili. „V takovém případě pronajímatel nemůže dosáhnout zvýšení nájemného
ani podle § 2249, ani podle § 2250 (je však možné, aby se s nájemcem ve smlouvě
dohodl, že se vylučuje zvyšování nájemného s výjimkou případu uvedeného v §
2250).“68

3.2.2

Zvýšení nájemného nedosahujícího výše obvyklého nájemného

Ustanovení § 2249 obč. zák. je možné použít pro zvýšení nájemného
nedosahujícího výše obvyklého nájemného, pouze pokud si smluvní strany
neujednaly každoroční zvyšování nájemného nebo zvyšování nájemného smluvně
nevyloučily.
Jedná se o formální postup, pomocí kterého je možné nájemné zvýšit, a to buď
dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu, nebo rozhodnutím
soudu. Podstatné je, že může dojít ke zvýšení pouze takového nájemného, které
nedosahuje výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.
Postup, jakým způsobem můžeme zjistit výši obvyklého nájemného, upravuje
nařízení vlády č. 453/2013 Sb.69 Ustanovení § 3 tohoto nařízení dává na výběr ze
dvou možností. Tou první je pořízení posudku znalce o výši obvyklého nájemného,
která je pro konkrétní byt považována za srovnatelné nájemné obvyklé v daném
místě. Druhou možností je stanovení výše obvyklého nájemného na základě
prokazatelného doložení výše nejméně 3 srovnatelných nájemných. Protože praxe
pronajímání domů je mnohem méně rozšířená než pronajímání bytů, může být
velmi obtížné doložit tři srovnatelné nájemné už jen z toho důvodu, že by v dané
68
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lokalitě musely být minimálně tři velmi podobné domy, které se pronajímají. Pokud
by takové domy přesto existovaly, může nastat další problém. „Je nutné si
uvědomit, že výše nájemného je věcí dohody smluvních stran a bude-li pronajímatel
sám zjišťovat výši tří srovnatelných nájemných, není žádný jiný nájemce nebo
pronajímatel povinen mu výši jejich smluveného nájemného sdělit.“70
Na tomto místě je důležité upozornit na nový a zlomový rozsudek Nejvyššího
soudu, který se zabývá investicemi nájemníka do pronajatého bytu (aplikace je
možná i pro pronajatý dům). „Výši nájemného nepochybně ovlivňuje i vybavení
bytu, avšak musí jít o vybavení bytu, které poskytl nájemci pronajímatel. Pořídil-li
si vybavení bytu (kuchyňskou linku, vestavěné skříně, apod.) nájemce na své
náklady, není důvod, aby za užívání takovéhoto vybavení platil pronajímateli
nějakou úhradu, nejde o součást platby nájemného a není proto ani důvod, aby se
k takovému vybavení přihlíželo při zvýšení nájemného. Stejný závěr pak platí i o
úpravách, které nelze považovat za běžnou údržbu a ani za drobné opravy (tedy za
splnění povinnosti nájemce - § 687 odst. 3 obč. zák.) a které nájemce (se souhlasem
pronajímatele) provedl v bytě na své náklady (na nichž se pronajímatel po dobu
trvání nájemního vztahu nepodílel) a které zvýšily jeho užitnou hodnotu. K
vypořádání takto provedené investice dojde až při skončení nájmu (nájemce má
právo požadovat protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota bytu - § 667 odst. 1
obč. zák.), je zřejmé, že do výše zhodnocení se promítne i znehodnocení změn, k
němuž došlo v důsledku jejich užívání (které si tedy nájemce „odbydlel“).“71
Postup pro zvýšení nájemného je následující. Je třeba, aby došlo k písemnému
návrhu pronajímatele nájemci na zvýšení nájemného. Je nezbytné, aby návrh
splňoval čtyři podmínky. První podmínkou je, že návrh obsahuje novou výši
nájemného, druhou, že celkové zvýšení nájemného za poslední tři léta nepřesahuje
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20 %72, třetí podmínka stanovuje, že v předcházejících dvanácti měsících nebylo
nájemné zvýšeno. Čtvrtá podmínka stanovuje, že nová výše nájemného dosahuje
maximálně výše nájemného obvyklého.73 Pokud návrh nebude tyto podmínky
splňovat, bude nicotný.
Poté, co je takto formálně správný návrh doručen nájemci, začíná běžet
dvouměsíční lhůta pro písemný souhlas nájemce s návrhem. Vysloví-li nájemce
s návrhem písemný souhlas, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití
návrhu nájemné, které bylo navrženo. Pokud však nájemce v této lhůtě nebude
písemně souhlasit nebo bude nesouhlasit, má pronajímatel právo podat ve lhůtě tří
měsíců od uplynutí dvouměsíční lhůty soudní žalobu na zvýšení nájemného.
Žaloba nemůže být podána před uplynutím dvouměsíční lhůty ani po
pětiměsíční lhůtě od doručení návrhu. Pokud by pronajímatel žaloval dříve než po
uplynutí dvouměsíční lhůty, byla by tato žaloba zamítnuta pro předčasnost. Pokud
by žaloval později, než připouští zákon, soud by návrhu nevyhověl, pokud by
nájemce namítnul, že byl návrh podán opožděně.
Při rozhodování není soud vázán 20% limitem pro zvýšení nájemného za
poslední tři roky, ale jediným kritériem je výše obvyklého nájemného, které
v průběhu řízení zjistil na základě výše zmíněného nařízení vlády. Pokud soud
rozhodne, dojde ke zvýšení nájemného do výše, která je v místě a čase obvyklá. Ke
zvýšení nájemného dojde ode dne podání návrhu soudu.74 Pokud by žalobní petit
obsahoval částku vyšší, než je nájemné v místě a čase obvyklé, soud by rozhodl
pouze do výše obvyklého nájemného a ve zbývajícím rozsahu by žalobu zamítnul.75
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Ustanovení § 2249 odst. 4 obč. zák. připouští možnost snížení nájemného na
návrh nájemce, přičemž ustanovení § 2249 odst. 1 až 3 obč. zák. se použijí obdobně.
Znamená to, že pokud bude ujednané nájemné vyšší než nájemné v místě a čase
obvyklé a pronajímatel nebude chtít na snížení nájmu přistoupit, opět zde o jeho
snížení rozhodne soud, za předpokladu, že bude splněna zákonem stanovená
procedura.
Z výše popsaného vyplývá, že je pro nájemce, pokud platí nájemné výrazně
nižší, než je nájemné v místě a čase obvyklé, rozumnější, aby přistoupil na návrh
pronajímatele. Návrh nového nájemného nemůže být zvýšen o více než 20 % za
poslední tři roky. Pokud dojde k akceptaci takového návrhu, nemůže pronajímatel
žalovat na zvýšení nájemného do výše obvyklé a další zvýšení lze očekávat nejdříve
za tři roky.

3.2.3

Zvýšení nájemného v důsledku stavebních úprav

Nájemné je možné zvýšit i tehdy, byly-li provedeny stavební úpravy. Tuto
problematiku upravuje ustanovení § 2250 občanského zákoníku. Aby mohlo ke
zvýšení nájemného dojít, je zapotřebí, aby se jednalo o takové stavební úpravy,
které zlepší užitnou hodnotu pronajatého domu nebo celkové podmínky bydlení
v domě, anebo mají za následek trvalé úspory energie nebo vody.76
Pokud došlo na základě stavebních úprav alespoň k jednomu z výše popsaných
následků, může pronajímatel nájemci navrhnout zvýšení nájemného o 10 %
z účelně vynaložených nákladů ročně. Účelnost takto vynaložených nákladů
prokazuje pronajímatel. Souhlasí-li nájemce s takovým zvýšením nájemného, bude
nájemné zvýšeno. Protože v ustanovení § 2250 občanského zákoníku není
zakotveno, od kdy je nájemce povinen platit zvýšené nájemné, je třeba použít
analogii zákona na základě ustanovení § 10 odst. 1 občanského zákoníku77 s tím, že
76
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nejblíže pro posuzovaný případ je ustanovení § 2249 odst. 3 občanského zákoníku.
Nájemce proto bude povinen platit zvýšené nájemné počínaje třetím kalendářním
měsícem poté, co mu byl doručen návrh na zvýšení nájemného.78
Pokud k dohodě na zvýšení nájemného o 10 % ročně z účelně vynaložených
nákladů nedojde, může pronajímatel nájemci opět navrhnout zvýšení nájemného,
ale pro tuto chvíli jen o 3,5 % z účelně vynaložených nákladů ročně. Návrh musí
obsahovat novou výši nájemného, musí být specifikovány provedené stavební
úpravy a vyčíslena celková cena účelně vynaložených nákladů. Pro tento případ již
pronajímatel účelnost vynaložených nákladů prokazovat nemusí, neboť ustanovení
§ 2250 odst. 2 občanského zákoníku obsahuje vyvratitelnou domněnku, že náklady
byly vynaloženy účelně.79
Pro oba dva případy, tedy jak pro zvýšení nájemného o 10 %, tak pro zvýšení
nájemného o 3,5 %, platí, že musí dojít k dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem.
Nedojde-li k dohodě, zvýšení nájemného podle tohoto ustanovení není možné. Lze
však dále postupovat podle ustanovení § 2249 odst. 3 občanského zákoníku.
Stavební úpravy budou mít za následek zvýšení komfortu, a tak i srovnatelné
nájemné bude vyšší. Pronajímatel tedy může žalovat o zvýšení nájemného na
úroveň srovnatelného nájemného v čase a místě obvyklého.80

3.3 Plnění spojená s užíváním bytu
Strany si ujednají, která plnění spojená s užíváním domu nebo s ním související
služby zajistí pronajímatel. Pokud takové ujednání nájemní smlouva neobsahuje,
pronajímatel má povinnost zajistit po dobu nájmu služby nezbytné. Má se za to, že
nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně
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čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, zajištění příjmu
rozhlasového a televizního vysílání a provoz a čištění komínů.
Důvodová zpráva obsahuje k této problematice následující vysvětlení: „Je na
stranách, aby si ujednaly, jaká plnění spojená s užíváním bytu zajistí pro nájemce
pronajímatel a jaká si nájemce obstará sám. Pronajímatel však musí zajistit
nájemci nezbytné služby, ledaže si to strany ujednáním vyloučí. Které služby jsou
nezbytné, záleží na konkrétních okolnostech. Proto se jejich katalog volí
vyvratitelnou domněnkou.“81
To, že je pronajímatel povinen nezbytné služby zajistit, neznamená, že je bude
zajišťovat zdarma v rámci nájemného. Nájemce je povinen za tyto služby platit.
Způsob úhrady služeb stanoví zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé
otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových
prostorů v domě s byty. Tento zákon v ustanovení § 4 ukládá nájemci povinnost
platit zálohy na úhradu nákladů za služby. Výši záloh si pronajímatel s nájemcem
ujednají. Pokud k ujednání nedojde, určí pronajímatel nájemci měsíční zálohy za
jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby
z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů
odvozených z předpokládaných cen běžného roku.

3.4 Jistota
Jistota je zakotvena v ustanovení § 2254 občanského zákoníku a v odborné
literatuře ji můžeme nalézt také pod pojmem kauce.82
Jistota je takový institut bytového práva, který umožňuje smluvním stranám,
aby si v rámci nájemní smlouvy, nebo i mimo ni, ujednali, že nájemce dá
pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti
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vyplývající z nájmu, přičemž výše jistoty nesmí převyšovat trojnásobek měsíčního
nájmu.83
Pronajímatel se stává vlastníkem jistoty ve chvíli jejího předání a až do
skončení nájmu s ní může zacházet podle svého rozhodnutí. Pronajímatel je
povinen vrátit nájemci jistotu při skončení nájmu s tím, že si započte, co mu
nájemce případně z nájmu dluží.
Problém nastává u ustanovení § 2254 odst. 2 věta druhá, na jehož výkladu se
odborná literatura rozchází. Toto pravidlo zakotvuje právo nájemce na úrok
z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby. Problém tohoto
ustanovení spočívá v tom, že zákonná sazba pro úrok z jistoty stanovena nikde není.
Autoři komentáře k občanskému zákoníku84 zastávají názor, že se v takovém
případě použije ustanovení § 1802 občanského zákoníku, podle kterého, mají-li být
plněny úroky a není-li jejich výše ujednána, platí úroky ve výši stanovené právním
předpisem. Nejsou-li úroky takto stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky
požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka
v době uzavření smlouvy. Obvyklý úrok není nikde stanoven, a tak „jako pomocné
vodítko je však možné využít informace publikované na webových stránkách ČNB,
v části věnované statistickým údajům, kde ČNB mj. uvádí data o úrokových sazbách
úvěrů účtovaných bankami domácnostem.“85 Jisté však je, že musí být ujednán
takový úrok, jehož výše nebude v neprospěch nájemce.
Autoři publikace o nájmu bytu a domu po rektifikaci soukromého práva
zastávají k problematice úroku z jistoty jiný názor: „Ustanovení § 1802 obč. zák. je
ustanovením obecným, které může být derogováno ustanovením speciálním.
Obecně platí výkladové pravidlo, že lex specialit derogat legi generali, tj. jestliže
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existuje speciální pravidlo, pak ruší pravidlo obecné, které nemůže být aplikováno.
Ustanovení § 2254 odst. 2 obč. zák. derogovalo ustanovení § 1802 obč. zák., takže
nájemci svědčí pouze právo na úrok z jistoty stanovený zákonem. Pokud je speciální
pravidlo obsoletní nebo napsáno tak, že není možné dojít k rozumnému výkladu,
neopravňuje tato skutečnost ‚navrácení se k obecnému pravidlu‘. Řešením by bylo
úrok z jistoty sjednat ve smlouvě, a to vzhledem k obecné dispozitivnosti obč. zák.
(nikoli vzhledem k § 1802 obč zák.!), ovšem takové ujednání musí projít testem
nezkrácení nájemcových práv.“86
Podle autorů komentáře bude nejjednodušší dohodnout si úrok pevnou částkou
za rok, která nebude toliko symbolická.87 Autoři druhé citované publikace tento
způsob řešení pokládají za nedostačující. V pořádku bude takové ujednání až tehdy,
když projde testem nezkrácení nájemcových práv. Při výkladu bude v tomto
případě rozhodující soudní judikatura.
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4 Práva a povinnosti stran
Práva a povinnosti stran nájemního vztahu občanský zákoník komplexně
upravuje v ustanoveních § 2255 až § 2284. Občanský zákoník sice obsahuje
v případě nájmu domu rubriku „Práva a povinnosti stran“, která jsou upravena
v ustanoveních § 2255 až § 2258, ale dle mého názoru do této kapitoly patří také
rubrika „Úpravy a jiné změny bytu nebo domu“, obsahující ustanovení § 2259 až §
2269. Jedná se také o práva a povinnosti vyplývající z nájmu domu, ale zařazení do
jiné rubriky je pouze tematické, a totiž týkající se již zmíněných úprav či jiných
změn domu. To samé platí pro společný nájem či podnájem domu, zakotvený
v ustanoveních § 2270 až § 2278 a rubriku „Následky smrti nájemce“, upravující
ustanovení § 2279 až § 2284.
Na tomto místě je nutné opět zdůraznit, že se strany mohou od ustanovení
občanského zákoníku odchýlit, avšak bude-li toto odchýlení v neprospěch nájemce
(bude-li zkracovat nájemcova práva), nebude k takovým ujednáním přihlíženo.
Jednotlivá

práva

a

povinnosti

jsou

rozpracována

v následujících

podkapitolách.

4.1 Práva a povinnosti stran v užším smyslu
4.1.1

Užívání domu

Právo nájemce užívat dům je v tomto právním vztahu právem nejdůležitějším.
V ustanovení § 2255 odst. 1 obč. zák. je stanoveno, že: „Nájemce užívá byt řádně
v souladu s nájemní smlouvou.“ Jak je uvedeno v důvodové zprávě k občanskému
zákoníku, „jedná se o další výraz snahy eliminovat administrativní zásahy do
soukromoprávní sféry – důraz je položen na smlouvu, ne na stavební povolení“.88
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V tomto ustanovení je kladen důraz na slovo „řádně“. Zákonodárce pomocí
tohoto termínu odkazuje na obecné ustanovení u nájmu, kde se v § 2213 obč. zák.
stanovuje, že nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný
hospodář k ujednanému účelu. Je tedy stanovena povinnost užívat byt či dům s péčí
řádného hospodáře, a tedy počínat si takovým způsobem, aby nedošlo ke vzniku
škody, zejména k jeho opotřebovávání nad míru přiměřenou okolnostem, aby
nedošlo k poškození, zničení či vykradení, či dále pak provádět běžnou údržbu věci
a drobné opravy.89
V odborné literatuře lze k této problematice nalézt polemiku, zda je faktické
užívání bytu pouze právem, nebo i povinností. Autoři publikace Nájem bytu a domu
po rekodifikaci soukromého práva uvádějí, že se vedle tohoto práva jedná skutečně
i o povinnost. Argumentují tím, že kdyby nájemce byt či dům vůbec neužíval,
mohlo by to vést ke vzniku škod, např. vzniku plísně při nevětrání vnitřních prostor.
Dalším

argumentem

je

ohlašovací

povinnost

nájemce

v případě

jeho

nepřítomnosti.90 Já s těmito argumenty nesouhlasím a jsem plně za jedno s názorem
autorů komentáře k občanskému zákoníku, kteří argumentují takto: „Ze stanovení
povinnosti užívat byt řádně nelze dovozovat, že je nájemce byt povinen fakticky
užívat. Užívat byt je základním právem nájemce, nikoli povinností. Není-li jiného
ujednání ve smlouvě, je nájemce povinen byt fakticky užívat pouze v takovém
rozsahu, aby nevznikla jeho neužíváním škoda.“91
Jinak řečeno, bude-li se nájemce v domě chovat řádně (bude větrat, případně
bude-li mimo dům déle než dva měsíce, toto pronajímateli oznámí), nedojde
k porušení nájemní smlouvy, nebude-li v domě fakticky bydlet.
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4.1.2

Výkon práce v domě

Možnost v bytě nebo domě i pracovat nebo podnikat je rekodifikační novinkou,
kterou zákonodárce reagoval na soudní judikaturu. Nejvyšší soud ve svém rozsudku
sp. zn. 28 Cdo 964/2008, který stanovil možnost pracovat či podnikat v pronajatém
bytě, konstatoval: „Jak odpovídá i zvyklostem občanského života, relevantním pro
výklad smluv, nevyžaduje se pronajímatelův souhlas, pokud nájemce např.
namaluje obraz, vymyslí vynález, vytvoří program, napíše knihu nebo vypěstuje
bonsai. Totéž platí, jestliže osoba vykonává zaměstnání z domova, překládá-li texty
nebo vede-li účetnictví. Typovým znakem těchto aktivit zůstává, že neobtěžují
vlastníka ani další nájemce nad přiměřenou míru a byt stále převážně slouží k
bydlení.“
Pravdou je, že se tento judikát vztahoval na práci v pronajatém bytě, ale
aplikace pro nájem v domě by byla obdobná, ba dokonce snazší. Pokud by měl
nájemce pronajatý celý dům, již ze samotné logiky věci by nemohli být v domě
další nájemci, kteří by mohli být případnou prací rušeni.
Výše zmíněná argumentace Nejvyššího soudu obsahuje dle mého názoru lepší
vymezení pro možnou práci v domě, když stanoví, že nesmí docházet k obtěžování
vlastníka ani dalších nájemců nad přiměřenou míru. Zákonodárce mohl tuto tezi
zakotvit do ustanovení § 2255 odst. 2 občanského zákoníku, čímž by došlo
k jasnější interpretaci daného ustanovení. Pokud máme interpretovat část
ustanovení § 2255 odst. 2 obč. zák., a tedy „nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt
nebo dům…“, musíme použít krajně extenzivní výklad, abychom toto ustanovení
aplikovali i na případné nájemce tohoto domu či bytu. Tímto svým tvrzením
neříkám, že je výše zmíněné ustanovení chybné, ale pouze to, že se jedná o
ustanovení neurčité92 a jeho interpretace je lehce problematická. Více světla do této
problematiky přinese zajisté soudní judikatura.
Důvodová zpráva k občanskému zákoníku k podnikání v domě říká, že
„zejména takové podnikání, které je ve své podstatě výkonem tzv. svobodného
92
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povolání nebo má jinak tvůrčí povahu (autoři, vynálezci apod.), nelze považovat
v bytě (domě) za vyloučené.“93 Nájemců domů, kteří pracují nebo podnikají
v takovýchto oborech, není dle mého názoru mnoho, ale v daném případě je na
místě extenzivní výklad tak, aby do množiny práce a zaměstnání spadali nejen
v důvodové zprávě vyjádření nájemci, ale aby jediným hlediskem pro posuzování
možnosti práce či podnikání v domě bylo nezpůsobení zvýšeného zatížení pro dům.
Jedním ze sporných typů podnikání v domě je v dnešní době poskytování
ubytování typu „Airbnb“.94 Pokud má nájemce pronajatý dům, který z části obývá
sám nebo se svojí rodinou, domnívám se, že ubytování hosta není v rozporu s
ustanovením § 2255 odst. 2 obč. zák. Takovéto jednání zcela jistě nezvýší zatížení
pro dům nad míru, pro jakou byl projektován, a nájemce pouze využije svoje
užívací právo k domu.
Pokud by si však pronajímatel a nájemce sjednali v nájemní smlouvě zákaz
pobytu osob v domě v rámci projektu „Airbnb“ nebo jemu obdobného, porušením
tohoto zákazu by se nájemce dopustil porušení povinnosti zvlášť závažným
způsobem tím, že by dům užíval k jinému účelu, než bylo ujednáno. V takovém
případě by se jednalo o výpovědní důvod pro vypovězení nájmu bez výpovědní
doby ve smyslu ustanovení § 2291 odst. 2 obč. zák.

4.1.3

Pořádek v domě

Problematika udržování náležitého pořádku v domě a dodržování pravidel
obvyklého chování je zakotvena v ustanovení § 2256 obč. zák. Je důležité upozornit
na odlišnosti charakterů různých nemovitostí. Je velký rozdíl mezi domem, který je

93

ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit,

2012., str. 858.
94

V ekonomické terminologii se jedná o program tzv. sdílené ekonomiky, v doslovném překladu

„nafukovací matrace a snídaně“. V posledních dvou letech došlo v České republice především ve
velkých městech k rozmachu tohoto typu ubytování, kde majitelé či nájemci bytů a domů nabízejí
za úplatu krátkodobá ubytování.

42

pronajímán jednomu nájemci jako celek, a domem, který mají pronajatý dva,
popřípadě více nájemců.95 Na základě výše uvedeného je možné konstatovat, že
problematika upravená v ustanovení § 2256 obč. zák. je aplikovatelná v dominantní
míře na domy, kde je více nájemců, kteří by se měli zdržet chování vedoucímu
k porušení principu nerušeného užívání bytů v domě. Proto se také této
problematice věnuji pouze okrajově.
První odstavec výše zmíněného ustanovení konstatuje povinnost pronajímatele
udržovat v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů. Zákonodárce
tímto ustanovením zamýšlel v první řadě povinnost pronajímatele dodržovat
zvláštní bezpečnostní předpisy (např. předpisy o požární bezpečnosti či hygienické
předpisy). Tato povinnost je obecná a nezáleží na tom, zda je dům pronajat
jednomu, nebo více nájemcům. Druhou povinností je usměrňování chování těch
nájemců části domu, kteří by mohli ostatní nájemce svým chováním rušit. Jedná se
především o nežádoucí imise hluku, zápachu a podobně.96
Je jasné, že v případě pronájmu celého domu jednomu nájemci má
pronajímatel usnadněnou práci, protože nemůže docházet k rušení ostatních
nájemců, když žádní nejsou.
V odstavci druhém výše zmíněného ustanovení je zakotvena povinnost
nájemce dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny
pronajímatele. I pro ustanovení tohoto odstavce platí již zmíněné, a totiž, že
nájemce je povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nájemce domu či jinak
nezasahoval do jejich práv.
V případě nájmu celého domu by do těchto povinností spadalo například
udržování čistoty v domě, časté větrání a podobně, tak aby nedošlo
ke znehodnocení domu.
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4.1.4

Údržba domu
Pronajímatel udržuje po dobu nájmu dům ve stavu způsobilém k užívání. Toto

pravidlo obsahuje ustanovení § 2257 odst. 1 obč. zák. Jedná se o povinnost
pronajímatele, která odpovídá právu nájemce nerušeně dům užívat.97 Dojde-li tedy
k takové skutečnosti, která omezuje nájemce v užívání pronajatého domu, je
pronajímatel povinen tuto vadu odstranit. Pro toto pravidlo platí výjimka upravená
v ustanovení § 2257 odst. 2 obč. zák., a totiž, že nájemce provádí a hradí pouze
běžnou údržbu a drobné opravy.
Povinnost pronajímatele udržovat dům ve stavu způsobilém k užívání se
vztahuje jak na technickou, tak na právní stránku.98 To znamená, že nestačí, když
pronajímatel zajistí způsobilý technický stav (ve střeše nebude chybět krytina), ale
stejně důležitá je i způsobilost v právním ohledu. Autoři komentáře k občanskému
zákoníku jako příklad uvádějí periodické revize komínů či elektroinstalace.99
Vedle výše popsané zákonné povinnosti stojí rozsáhlá soudní judikatura. Ta
stanovuje, že mezi vady, pro které je dům nezpůsobilý k užívání, patří také
(v případě, že si danou službu nezajišťuje nájemce sám) přerušení dodávek
elektrické energie, pitné vody, zemního plynu, televizního signálu či odvodu
odpadních vod.100
Na druhou stranu je důležité upozornit na fakt, že pronajímatel není povinen
udržovat na své náklady dům ve způsobilém stavu v případě, kdy ho poničí
nájemce. V takovém případě je právě nájemce povinen uvést dům do stavu před
poškozením nejpozději k datu skončení nájmu.101
97
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Co se běžné údržby a drobných oprav týče, zde zákonodárce odstranil
problematickou situaci, ke které docházelo od 1. 1. 2014 zrušením nařízení vlády
č. 258/1995 Sb., jež v ustanovení § 5 a § 6 definovalo drobné opravy bytu a náklady
spojené s běžnou údržbou bytu prováděné a hrazené nájemcem.
S účinností od 1. 1. 2016 je součástí českého právního řádu nařízení vlády č.
308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související
s užíváním bytu.102
Mezi oběma nařízeními je co do definování pojmů drobné opravy a náklady
spojené s běžnou údržbou bytu značná kontinuita, když účinné nařízení vlády
definuje jako běžnou údržbu bytu „udržování a čištění bytu včetně zařízení a
vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování,
opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn
a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou
rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění
předmětů uvedených v § 4 písm. g), kontrola funkčnosti termostatických hlavic s
elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje,
kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.“103
V případě drobných oprav nacházíme, jak je zmíněno výše, kontinuitu
v definování pojmu s tím, že v ustanovení § 4 výše zmíněného nařízení vlády je
pojem věcně vymezen (opravy vrchních částí podlah a podlahových krytin, opravy
jednotlivých částí dveří a oken či opravy a výměny elektrických koncových zařízení
jako vypínače, jističe, zásuvky, zvonky…), dále v § 5 je obsaženo vymezení podle
výše nákladů, a to tak, že za drobné opravy se považují další opravy bytu nebo
vybavení, které nejsou obsaženy v ustanovení § 4, jestliže náklad na jednu opravu
nepřesáhne částku 1000 Kč.
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Novinkou a nutno říci velkou změnou, která má velmi podstatně chránit
nájemcova práva, je ustanovení § 6 výše popsaného vládního nařízení. V tomto
ustanovení je zaveden nový pojem, a to roční limit nákladů, který říká, že přesáhneli součet nákladů za drobné opravy uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku
rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním
roce se nepovažují za drobné opravy. Podlahová plocha sklepních kójí, balkonů,
lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.
Nově je tedy určena maximální celková výše nákladů, které je nájemce povinen
hradit v jednom kalendářním roce. Pokud by byla cena nákladů vyšší, nejednalo by
se již o drobné opravy, které hradí nájemce, ale o opravy, které má za povinnost
uhradit pronajímatel.104

4.1.5

Chov zvířete

Občanský zákoník v ustanovení § 2258 výslovně zakotvuje právo nájemce
chovat v bytě zvíře. Pokud by nájemní smlouva přesto chování zvířete v bytě či
domě zakazovala, jednalo by se o ustanovení nicotné.
Pravidlo, které by zaručovalo možnost chovat v bytě či domě zvíře, ve staré
právní úpravě chybělo, a jelikož bylo často zvykem do nájemních smluv vkládat
ustanovení, které právě chov zvířete v bytě či domě zakazovalo, zákonodárce uznal,
že je v tomto případě třeba výslovná ochrana nájemcova práva a toto právo do
občanského zákoníku zakotvil.
V případě problematiky nájmu domu je toto ustanovení ještě lépe aplikovatelné
než v případě nájmu bytu. Jelikož výše zmíněné ustanovení zakotvuje právo
nájemce chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním
obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě, je jasné, že v případě
nájmu celého domu nemá dům dalšího nájemce, a tudíž může působit obtíže pouze
pronajímateli. I takový případ se však může stát. Může dojít k situaci, kdy nájemce
104
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v domě chová zvíře, které pronajímateli nepřiměřené obtíže způsobí. K takovým
situacím bude ale docházet velmi zřídka. Jako příklad mne napadá snad jen
instalace velkého akvária pro chov žraloka, která by vyžadovala enormní stavební
úpravy v domě. V tomto případě by byl zákaz chovu žraloka v akváriu po právu.
Výše zmíněné ustanovení hovoří o zvířeti, tj. používá jednotného čísla. Z toho
nelze dovozovat, že nájemce má právo chovat pouze jedno zvíře. Nájemce je
oprávněn chovat v domě zvířat více, ale pouze za předpokladu, že to nezpůsobí
nepřiměřené obtíže pro pronajímatele. Toto pravidlo je jediným kritériem, na jehož
základě může k zákazu chovu zvířat v domě dojít.105

4.2 Úpravy a jiné změny domu
Pravidla pro úpravy a jiné změny domu obsahují ustanovení § 2259 až § 2263
obč. zák. Úpravy domu je třeba odlišit od oprav domu. Úpravou domu dochází ke
změně jeho kvality, aniž by jí předcházela nějaká vada. Ideálním příkladem je
zateplení fasády domu a výměna oken a dveří z důvodu vyšší energetické
úspornosti. V případě opravy se jedná o následné konání, kdy se odstraňuje vada,
pro kterou je předmět nájmu, tedy dům, v rozporu s nájemní smlouvou.106
Co se rozumí úpravou a jinou změnou domu, občanský zákoník neupravuje.
V tomto případě je třeba vycházet z judikatury Nejvyššího soudu, který v jednom
ze svých rozsudků uvedl následující: „Takový zásah do práv nájemce proto musí
být vždy – z hlediska výkonu práv a povinností z nájmu bytu – opodstatněný
(podložený) a nesmí vést k dlouhodobému, či dokonce trvalému a podstatnému
zhoršení kvality pronajatého bytu.“107
Provedení úprav či jiných změn domu je především věcí dohody pronajímatele
a nájemce, kteří by se měli dohodnout na právech a povinnostech v průběhu
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provádění úpravy. Nedojde-li k takové dohodě, je možné úpravu provést pouze za
splnění určitých podmínek uložených zákonem.

4.2.1

Úpravy prováděné pronajímatelem

Pro úpravy prováděné pronajímatelem platí v první řadě zásada upravená
v ustanovení § 2209 obč. zák., která říká, že během nájmu nemá pronajímatel právo
o své vůli pronajatou věc měnit. Z tohoto ustanovení vyplývá, že by mělo, je-li to
možné, dojít k dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem o provedení úprav. Pokud
k dohodě nedojde, je pronajímatel povinen vyčkat s úpravami až do skončení
nájmu.108
I pro toto pravidlo platí výjimka upravená v ustanovení § 2259 obč. zák. Podle
ní je nájemce povinen strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu
nebo jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího
nepohodlí pro nájemce nebo provádí-li ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné
moci, anebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma.
Jedná se tedy o tři důvody, kdy pronajímatel nepotřebuje souhlas nájemce
k provedení úpravy nebo jiné změny domu.
Prvním důvodem je taková úprava domu, skrze niž nedojde ke snížení hodnoty
bydlení a kterou lze provést bez většího nepohodlí pro nájemce. Toto ustanovení
brání šikanóznímu výkonu práva nájemcem, jelikož, pokud by toto pravidlo
neexistovalo, mohlo by docházet k nesouhlasu nájemce s úpravou a pronajímatel
by musel vyčkat do ukončení nájmu.109
Je nanejvýš důležité uvést, že zásah do pohodlí nájemce jde ruku v ruce
s kritériem zdravotního stavu a věku nájemce. Úprava, která výrazně nezasáhne do
pohodlí mladého a zdravého člověka, může být pro člověka starého a nemocného
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zcela nepřiměřená a zakládající nepřekonatelné životní překážky a problémy.
V tomto duchu se vyjádřil i Nejvyšší soud.110
Druhým důvodem, pro který je možné provést úpravu domu bez souhlasu
nájemce, je příkaz orgánu veřejné moci. V dominantní míře se bude jednat o
rozhodnutí stavebního úřadu, kterým je pronajímatel vázán, a nájemce nemá právo
výkonu tohoto rozhodnutí bránit.
A konečně třetím důvodem je přímo hrozící zvlášť závažná újma. Jedná se
o takovou situaci, ze které bezprostředně vyplývá ohrožení života, zdraví nebo
majetku osob. Autoři komentáře k občanskému zákoníku uvádějí jako příklad
„nutnost stržení části domu po živelní katastrofě z důvodu narušení statiky domu,
popř. ohrožení sousedních staveb.“111
Při provádění takových úprav domu, ke kterým není vyžadován souhlas
nájemce (viz důvody uvedené v předešlých odstavcích), může nastat situace, kdy je
nutné, aby se nájemce na určitou dobu vystěhoval. Jedná se o nové ustanovení, které
má opět zvýšit ochranu nájemcových práv.112
V případě, že úpravy vyžadují vyklizení domu, má pronajímatel právo započít
s prováděním prací až poté, co se vůči nájemci zaváže poskytnout přiměřenou
náhradu účelných nákladů, které nájemci vzniknou v souvislosti s vyklizením
domu, a zaplatí nájemci na tyto náklady přiměřenou zálohu. Jedná se o náklady,
které nájemce musel vynaložit a ke kterým by nedošlo, kdyby dům nemusel vyklidit
(např.: náklady na stěhování, zvýšené náklady na dojíždění do zaměstnání apod.).113
Pronajímatel je povinen nájemce alespoň tři měsíce před začátkem prací
informovat o povaze prací a předpokládaném dnu jejich zahájení, oznámit odhad
jejich trvání, nezbytnou dobu, po kterou musí být dům vyklizen, a konečně musí
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být nájemce poučen o následcích odmítnutí vyklizení. Je-li nutné vyklizení domu
na dobu nejdéle jednoho týdne, stačí, když pronajímatel toto nájemci oznámí
alespoň deset dnů před zahájením prací.
Pronajímatel potřebuje k započetí s úpravami domu, aby nájemce do deseti dnů
po oznámení prohlásil, že dům vyklidí. Neprohlásí-li to nájemce, má se za to, že
vyklizení domu odmítl. V takovém případě má pronajímatel právo navrhnout
soudu, aby rozhodl o vyklizení domu. Je zde však jedna velmi důležitá podmínka,
neboť návrh soudu na vyklizení musí být podán ve lhůtě deseti dnů od nájemcova
odmítnutí, jinak toto právo zaniká. Jestliže pronajímatel prokáže účelnost úpravy a
nezbytnost vyklizení domu, soud návrhu vyhoví. Úpravy nelze provádět před
rozhodnutím o vyklizení domu, ledaže provádění prací povolí.

4.2.2

Úpravy prováděné nájemcem
Vedle úprav, které na domě provádí pronajímatel, může dojít také k situaci,

kdy úpravy provádí nájemce. Stejně, jako tomu je u obecného pravidla v případě
úprav prováděných pronajímatelem, tak i v případě úprav prováděných nájemcem
je třeba písemného souhlasu druhé strany, tedy pronajímatele. Tento požadavek je
upraven v ustanovení § 2263 odst. 1 obč. zák. Bez souhlasu pronajímatele může
nájemce provádět úpravu domu pouze za předpokladu, že tato úprava je nezbytná
vzhledem ke zdravotnímu postižení nájemce, člena jeho domácnosti nebo jiné
osoby, která v bytě bydlí, na základě rozhodnutí soudu. Soud nahradí
pronajímatelův souhlas v případě, že tento nemá vážný a spravedlivý důvod
k odmítnutí vydání souhlasu. Nejvyšší soud judikoval, že souhlas se vztahuje pouze
ke konkrétnímu nájemci, a nepřechází tak na nájemce nového.114
Pokud si smluvní strany ujednaly odstranění úprav domu provedených
nájemcem při skončení nájmu, je nájemce povinen tak učinit. Pokud k takovému
ujednání nedošlo a úpravou provedenou nájemcem došlo ke zhodnocení domu,
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pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení.115
K tomu Nejvyšší soud zaujal následující stanovisko: „Výše této náhrady pak
neodpovídá hodnotě vynaložených prostředků či provedených prací (investic),
nýbrž zhodnocení věci, jež se obohacenému dostalo, tj. rozdílu mezi hodnotou věci
(tržní cenou) před investicemi a poté. Obohacený je totiž povinen vydat jen ten
majetkový prospěch, jehož se mu obohacením dostalo, a nikoliv nahradit
majetkovou ztrátu tomu, na jehož úkor bylo obohacení získáno.“116
Může nastat situace, kdy nájemce provede v domě úpravy bez souhlasu
pronajímatele. V takovém případě může pronajímatel žádat jejich okamžité
odstranění. Pokud se tak nestane, jedná se o hrubé porušení povinnosti či o zvlášť
závažné porušení povinnosti, které jsou výpovědními důvody, a to buď s tříměsíční
výpovědní dobou podle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a) obč. zák., nebo bez
výpovědní doby podle ustanovení § 2291 obč. zák.117 Nájemce je povinen tyto
neodsouhlasené úpravy odstranit nejpozději při skončení nájmu. Pokud však
pronajímatel jejich odstranění nežádá, může úpravy v domě ponechat, nemůže se
ale domáhat finančního vyrovnání, ačkoli se hodnota domu zvýšila. Pokud došlo
k takové neodsouhlasené úpravě, na jejímž základě se hodnota domu snížila, je
pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci náhradu ve výši snížené hodnoty ceny
domu.

4.3 Odstranění poškození nebo vad
Situace, kdy v domě dojde k určitému poškození či vadě, je běžná a nelze ji
nikterak vyloučit. Dojde-li k takové skutečnosti, je důležité určit, kdo má povinnost
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tento stav odstranit. Problematika odstranění poškození nebo vad domu je upravena
v ustanoveních § 2264 až 2268 občanského zákoníku.
Důvodová zpráva k občanskému zákoníku říká následující: „Nic nebrání tomu,
aby v nájemní smlouvě bylo uvedeno, že nájemce nesmí v bytě provádět žádný
zásah, a to ani takový, kterým se odstraňuje vada, bez souhlasu pronajímatele,
ledaže z prodlení hrozí vážné nebezpečí.“118 Neobsahuje-li nájemní smlouva takové
ujednání, je nájemce povinen postupovat podle zákonné dikce.
V ustanovení § 2264 odst. 1 obč. zák. je zakotvena povinnost nájemce oznámit
pronajímateli ihned poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit,
jakmile to zjistí. Jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení,
oznámí pronajímateli bez zbytečného odkladu. V obou případech se jedná o takové
vady nebo poškození, které má za povinnost odstranit pronajímatel. „Nájemce není
ze zákona povinen oznamovat vady, které je povinen odstranit sám. To se týká
zejména drobných oprav (§ 2257 odst. 2) a poškození, které způsobil sám a za které
odpovídá.“119
V předchozím odstavci je patrné, že zákon uvádí dvě kategorie vad či
poškození, a to vady, které je třeba odstranit bez prodlení, a vady, které brání
obvyklému bydlení. V případě první kategorie je nájemce povinen vady oznámit
ihned. Jedná se o takové vady, ze kterých vzniká nebo hrozí škoda. Do druhé
kategorie spadají vady, které je nájemce povinen oznámit bez zbytečného odkladu,
tj. tak aby k jejich odstranění došlo ve velmi krátké lhůtě.120
Odstavec druhý výše zmíněného ustanovení obsahuje prevenční povinnost
nájemce. Nájemce je povinen učinit podle svých možností vše, co lze očekávat, aby
poškozením nebo vadou, které je třeba bez prodlení odstranit, nevznikla další
škoda. Jedná se o zvláštní ustanovení prevenční povinnosti upravené v ustanovení
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§ 2900 a n. obč. zák.121 Nájemce má v takovém případě právo na náhradu nákladů
účelně vynaložených při zabránění vzniku další škody, ledaže poškození nebo vada
byly způsobeny okolnostmi, za které nájemce odpovídá. Jedná se o případy, kdy
k poškození došlo porušením povinnosti dům řádně užívat.122
Pronajímatel je povinen odstranit poškození či vadu v přiměřené době poté, co
mu ji nájemce oznámil. Neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu bez
zbytečného odkladu a řádně, může poškození nebo vadu odstranit nájemce a žádat
náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného, ledaže poškození
nebo vada nejsou podstatné. Náhrada náleží jak za skutečné vynaložené náklady,
tak i za práci, kterou provedl sám nájemce.123 Termíny „v přiměřené době“ a „bez
zbytečného odkladu“ lze považovat za legislativní nepřesnost a v obou případech
je míněno odstranění vady ve velmi krátké lhůtě.124, 125
Neoznámí-li nájemce pronajímateli poškození nebo vadu bez zbytečného
odkladu poté, co je měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá právo na náhradu
nákladů. Odstraní-li v takovém případě poškození nebo vadu sám, nemá právo ani
na slevu z nájemného.
Právo nájemce nájem okamžitě vypovědět z důvodu neodstranění poškození
nebo vad obsahuje ustanovení § 2266 obč. zák. Neodstraní-li pronajímatel
poškození nebo vadu ani v dodatečné lhůtě a poškození nebo vada byly způsobeny
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okolnostmi, za které nájemce neodpovídá, má nájemce právo vypovědět nájem bez
výpovědní doby, představuje-li prodlení pronajímatele při odstranění poškození
nebo vady nebo samo poškození nebo vada hrubé porušení povinností
pronajímatele. Hrubé porušení povinností pronajímatele v případě neodstranění
poškození nebo vady lze spatřovat tam, kde poškození či vada významným
způsobem snižuje kvalitu bydlení v domě. V případě, že poškození či vada
významným způsobem nesnižují kvalitu bydlení, je možné přistoupit k výpovědi
pouze, pokud prodlení dosáhne intenzity hrubého porušení povinnosti. To znamená,
že se musí jednat o delší dobu prodlení s opravou než v případě poškození či vady,
které významným způsobem snižují kvalitu bydlení.126
Ustanovení § 2267 obč. zák. upravuje situaci opačnou. Jedná se o právo
pronajímatele odstranit poškození nebo vady na náklady nájemce způsobené
okolnostmi, za které nájemce odpovídá, a to neodstraní-li je nájemce sám. Jak již
bylo řečeno, jedná se o právo pronajímatele, nikoli o jeho povinnost. Pronajímatel
má v tomto případě možnost, nechce-li poškození nebo vady odstranit sám,
domáhat se jejich odstranění soudní cestou.127
Pokud užívání bytu brání okolnosti právní povahy, použijí se obdobně
ustanovení o poškození nebo vadě bytu. Jedná se o takové okolnosti, kde brání
užívání bytu právo třetí osoby (např. služebnost bytu), ustanovení zákona (např.
nebyl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby) nebo rozhodnutí orgánu veřejné
moci vydané na základě zákona (např. nařízení odstranění stavby).128

4.4 Oznamovací povinnost
Vedle oznamovací povinnosti při poškození či vadě domu, která je
rozpracována v předešlé podkapitole, má nájemce povinnost oznámit pronajímateli
126
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svoji dlouhodobou nepřítomnost v domě. Tuto problematiku upravuje ustanovení §
2269 obč. zák.
„Smyslem ustanovení je chránit život, zdraví a majetek pronajímatele a třetích
osob v případech, kdy je nezbytně nutné vstoupit do bytu (např. havárie potrubí),
avšak nájemce není přítomen.“129 Ví-li nájemce předem o své nepřítomnosti
v domě, která má být delší než dva měsíce, a bude-li nájemce po tuto dobu obtížně
dostupný, oznámí to včas pronajímateli. Současně označí osobu, která po dobu
nájemcovy nepřítomnosti umožní vstup do domu, bude-li to nezbytně zapotřebí.
Neoznačí-li takovou osobu, je touto osobou pronajímatel. Podmínkou pro
oznamovací povinnost je, aby nájemce o dlouhodobé nepřítomnosti dopředu věděl.
Pokud se tak nestane, např. z důvodu vážného úrazu a neschopnosti komunikace,
oznamovací povinnost nemá. Tuto povinnost nemá také v případě, že po dobu jeho
nepřítomnosti, ať je jakkoli dlouhá, bude v domě jiná osoba žijící s nájemcem
v jedné domácnosti. Tím bude zachována přístupnost bytu i přes nájemcovu
dlouhodobou nepřítomnost.130
Nesplní-li nájemce tuto oznamovací povinnost, považuje se toto jednání za
porušení povinností nájemce závažným způsobem. To neplatí, nenastane-li z tohoto
důvodu vážná újma. Ačkoli se v tomto případě jedná o porušení povinnosti
nájemce, není tato skutečnost samo o sobě sankcionovatelná výpovědí z nájmu. O
tom více v kapitole o zániku nájmu domu.
Další příklad oznamovací povinnosti nájemce plyne z ustanovení § 2902 obč.
zák. Jedná se o takovou skutečnost, kdy „nájemce porušil svou povinnost
vyplývající z nájmu, případně může a má vědět, že danou povinnost poruší, přičemž
toto porušení povinnosti je způsobilé pronajímateli způsobit újmu, je nájemce
povinen toto porušení povinnosti pronajímateli oznámit a upozornit jej na možné
následky. Pokud tuto oznamovací povinnost splní, nemá pronajímatel právo na
náhradu újmy, které mohl po oznámení zabránit.“131
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Oznamovací povinnost má v určitém případě také pronajímatel. Jde o situaci
upravenou v ustanovení § 2219 obč. zák. Oznámí-li to pronajímatel předem
v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku domu nebo
provedení potřebné opravy nebo běžné údržby.132 Jedná se o právo pronajímatele
na ochranu jeho vlastnictví, aby zjistil, zda je dům užíván v souladu s nájemní
smlouvou a nedochází k jeho poškozování, nebo aby provedl opravy nebo běžnou
údržbu za účelem zachování kvality bydlení.
Nájemce je oprávněn odepřít přístup do domu v případě, že se jedná o
šikanózní výkon práva. Tedy o takové jednání, které nemá za účelem výše zmíněné
dva příklady vstupu pronajímatele do domu, ale snaží se nájemci způsobit újmu
(např. obtěžování nájemce častými nočními prohlídkami za účelem vypudit jej
z pronajaté věci).133
A konečně poslední oznamovací povinností je případ změny počtu osob
v domácnosti. O tom bude pojednáno více v následující podkapitole.

4.5 Společný nájem a členové nájemcovy domácnosti
4.5.1

Společný nájem domu
Do této chvíle jsem pro zjednodušení, až na drobné výjimky, používal termín

„nájemce“ v jednotném čísle. Ve velké míře ale platí, zvlášť pro nájem domu, že
nájemců jako jedné ze stran nájemní smlouvy, je více. Tento stav se v právní
literatuře označuje termínem „Společný nájem domu“.
Pro společný nájem platí dvě jednoduchá pravidla upravená v ustanovení §
2270 a § 2271 obč. zák. První říká, že uzavře-li nájemní smlouvu s pronajímatelem
více osob, stanou se společnými nájemci domu, přičemž společným nájemcem
domu se stane i osoba, která se souhlasem stran přistoupí ke smlouvě. Druhé
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pravidlo stanovuje, že společní nájemci mají stejná práva a povinnosti, přičemž
ustanovení o společnosti se použijí přiměřeně.
Jak je z výše popsaného patrné, společný nájem vzniká dvěma způsoby.
Prvním je skutečnost, že nájemní smlouvu uzavře s pronajímatelem více osob, které
budou společnými nájemci domu. Stane se tak za předpokladu, že na předmětu
nájmu nevázne jiné nájemní právo a v rámci nájemní smlouvy bude specifikováno
více nájemců. Druhým způsobem je souhlas stran (pronajímatele a ostatních
nájemců) s přistoupením ke smlouvě. Bude se jednat o situaci, kdy na předmětu
nájmu vázne platné nájemní právo, které se pouze rozšíří. Tento druhý způsob je
více rozebrán v podkapitole 3.2.3 této diplomové práce.
Výklad ustanovení § 2271 obč. zák. je takový, že „nájemní právo společného
nájmu je nedělitelné a každý ze společných nájemců má nájemní právo k celému
bytu, tj. užívat celý byt. Společní nájemci tak nemají podíl na nájemním právu tak,
jak je tomu např. u podílového spoluvlastnictví.“134

4.5.2

Členové nájemcovy domácnosti

V domě mohou bydlet i osoby, které nejsou nájemci domu (nejsou jednou ze
smluvních stran nájemní smlouvy). Jedná se o členy nájemcovy domácnosti, jejichž
užívací právo k domu je odvozeno přímo od osoby nájemce, nikoli od osoby
pronajímatele.135 Tuto problematiku upravují ustanovení § 2272 a 2273 obč. zák.
V první řadě je třeba upozornit na fakt, že nájemce má právo přijímat ve své
domácnosti kohokoli. Pronajímatel nemá právo nájemci přikázat, jaké návštěvy si
zvát může a jaké nikoli. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, je povinen
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců, oznámit pronajímateli
zvýšení počtu osob žijících v domě. Neoznámí-li to, jedná se o závažné porušení
nájemcovy povinnosti, které ale samo o sobě není důvodem pro ukončení nájmu ze
strany pronajímatele.
134
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Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena
do nájemcovy domácnosti. Toto právo však není jednostranně vynutitelné (musí
dojít k dohodě smluvních stran) a už vůbec není aplikovatelné na všechny osoby.
Nájemce může bez souhlasu přijmout za členy své domácnosti osoby blízké nebo
další případy zvláštního zřetele hodné. Autoři komentáře k občanskému zákoníku
pro tyto případy zvláštního zřetele hodné uvádějí jako příklad pomoc člověku
v sociálně tíživé situaci.136 Pro jiné osoby, je-li to vyhrazeno ve smlouvě, je souhlas
s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti nutný a pro tento souhlas je
vyžadována písemná forma.
Pronajímatel má dále právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen
takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny
mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.
Toto právo jsem zde uvedl jen pro úplnost, ale aplikace bude možná především
v případě nájmu bytu. V případě nájmu domu je teoreticky možná, ale její výskyt
bude minimální.
Poslední povinností nájemce vůči pronajímateli je povinnost oznámit bez
zbytečného odkladu snížení počtu členů jeho domácnosti. Zákon nedodržení této
povinnosti nesankcionuje. Počet členů domácnosti je přímo úměrný výši záloh na
služby, proto, pokud by nájemce snížení počtu členů své domácnosti neoznámil,
platil by zálohy stále ve stejné výši.

4.6 Podnájem
Podnájem je specifický druh nájmu, který je upraven v ustanoveních § 2274 až
2278 obč. zák. Pronajímatelem v tomto případě není vlastník předmětu nájmu, ale
jeho nájemce. Jedná se o tzv. pronájem nájemního práva, kde nájemce uzavírá s třetí
osobou podnájemní smlouvu. Specifikum podnájemního vztahu tkví v tom, že doba
jeho trvání je omezena nejvýše na dobu trvání primárního nájemního vztahu.137
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Pokud nájemce v domě sám trvale bydlí, může dát třetí osobě do podnájmu část
domu, aniž by k tomu potřeboval souhlas pronajímatele. Má však povinnost
oznámit pronajímateli zvýšení počtu osob žijících v domě. Pokud nájemce v domě
sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu dům nebo jeho část pouze se
souhlasem pronajímatele. Jak žádost o udělení souhlasu, tak samotný souhlas
s podnájmem musí mít písemnou formu. Je možné, aby byl souhlas s podnájmem
ujednán již v samotné nájemní smlouvě, ale takové jednání nelze doporučit.
Pokud se pronajímatel nevyjádří k žádosti o udělení souhlasu s podnájmem ve
lhůtě jednoho měsíce, považuje se souhlas za daný. Jedná se o fikci souhlasu, která
je upravena v ustanovení § 2275 odst. 2 obč. zák. Tato fikce souhlasu se nepoužije
v případě, kdy byl ujednán zákaz podnájmu.
Dá-li nájemce do podnájmu dům nebo jeho část v rozporu s výše popsanými
pravidly, hrubě tím poruší svou povinnost a pronajímatel bude v takovém případě
oprávněn nájem s tříměsíční výpovědní dobou vypovědět.
Jelikož je podnájem závislý na osudu nájmu, končí-li nájem, skončí podnájem
společně s ním. V takovém případě má nájemce za povinnost dopředu podnájemce
informovat, kdy nájem končí, popřípadě oznámit i délku výpovědní doby a počátek
jejího běhu. Z výše popsaného vyplývá, že podnájem skončí nejpozději s nájmem.

4.7 Přechod nájmu
Pokud zemře nájemce, který měl v nájmu dům na dobu neurčitou, a nejde
o společný nájem domu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě
žil společně s nájemcem ke dni jeho smrti a nemá vlastní byt. Nájem přejde
automaticky na osoby, které byly s nájemcem v blízkém příbuzenském nebo
partnerském vztahu. Na ostatní osoby přejde nájem, jen pokud s tímto přechodem
pronajímatel souhlasil.
Doba, na kterou nájem přechází, však není neurčitá, ale je ohraničena dobou
trvání dvou let ode dne, kdy nájem přešel. Toto pravidlo má výjimku, a to, že
přejde-li nájem na osobu starší sedmdesáti let, pravidlo pro skončení nájmu po dvou
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letech jeho přechodu se nepoužije. Stejně tak, přejde-li nájem na osobu, která ke
dni přechodu nedosáhla věku osmnácti let. V tomto případě skončí nájem
nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku dvaceti let, pokud se pronajímatel
s nájemcem nedohodnou jinak. Odchylná dohoda může být jak ve smyslu zkrácení
doby nájmu, tak jeho prodloužení.
Zemře-li nájemce, který měl uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou,
v případě přechodu nájmu tato doba určitá zůstává a nájem skončí jejím
uplynutím.138
Pokud nájem na člena nájemcovy domácnosti nepřejde, ať již z důvodu, že žil
nájemce v domě sám, nebo pronajímatel přechod nájmu na jinou osobu
neodsouhlasil, přejde nájem ze zákona na dědice nájemce. V takovém případě mají
jak pronajímatel, tak nový nájemce právo nájem bez udání důvodu do tří měsíců
vypovědět.

138

Op. cit., str. 1266.
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5 Zánik nájmu domu
Obecně lze říci, že zánik nájmu domu je tak obsáhlé téma, že by mohlo vystačit
na samostatnou diplomovou prací. V této kapitole nejdříve krátce vysvětlím dvě
časté možnosti zániku nájmu, a totiž zánik nájmu dohodou stran a uplynutím doby,
a dvě méně časté možnosti, kterými jsou zánik věci a její nepoužitelnost. Poté se
zaměřím především na rubriku skončení nájmu, která upravuje výpověď nájmu jak
nájemcem, tak pronajímatelem.

5.1 Zánik nájmu dohodou stran
Zánik nájmu domu dohodou stran je nejjednodušším typem ukončení
nájemního vztahu. Obecně můžeme říci, že subjekty závazkového právního vztahu
mají smluvní volnost. Záleží tedy pouze na jejich vůli, jestli se dohodnou i na jeho
zániku.
Vzhledem k tomu, že je pro nájemní smlouvu na dům vyžadována písemná
forma, tak i dohoda o skončení nájmu musí být písemná. Tato dohoda by měla
přesně určit okamžik, kdy nájem skončí. Může se jednat o konec měsíce či určené
datum.139

5.2 Zánik nájmu uplynutím doby
Pokud byl nájem domu sjednán na dobu určitou, platí, že tento nájem zanikne
uplynutím doby. „Připadne-li konec doby na sobotu, neděli či svátek, skončí nájem
v tento den, neboť § 607 obč. zák. se aplikuje pouze na lhůty, nikoli doby. Nájemce
má proto povinnost předmět nájmu vyklidit nejpozději v tento den.“140
Pokud nájemce po uplynutí doby, na jakou byl nájem sjednán, dům nevyklidí
a pokračuje v jeho užívání po dobu alespoň tří měsíců a pokud jej pronajímatel
139

SELUCKÁ, M., HADAMČÍK, L., Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha:

Wolters Kluwer, a. s., 2015, str. 117.
140

Op. cit., str. 119.
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v této době písemně nevyzve, aby dům opustil, platí, že nájem je znovu ujednán.
Doba, na kterou je nový nájem ujednán, je totožná s dobou nájmu předešlého,
nejvýše ale na dobu dvou let. Jedná se o zákonné pravidlo, které chrání nájemce i
po uplynutí nájemní doby, pokud však faktický stav stále trvá. Toto pravidlo se
nepoužije v případě, že si smluvní strany ujednají něco jiného. Pro plné pochopení
tohoto pravidla je třeba nahlédnout do důvodové zprávy k novému občanskému
zákoníku: „Sankce za nedostatečnou aktivitu pronajímatele je navrhována až pro
‚druhou fázi‘, tj. pro dobu, kdy už nájem původně sjednaný skončil. Tříměsíční lhůta
je při tom dost dlouhá na to, aby pronajímatel jednal. Nepečuje-li o svá práva
(vigilantibus iura), půjde to k jeho tíži.“141

5.3 Zánik a nepoužitelnost věci
Proto, aby byl nájem platný, je nutné, aby předmět nájmu existoval. Zanikneli věc během doby nájmu, nájem skončí. Zanikne-li během doby nájmu pouze část
věci, má nájemce právo buď na přiměřenou slevu z nájemného, anebo může nájem
vypovědět bez výpovědní doby. Pro nájem domu je toto pravidlo aplikovatelné
v případě faktického zničení celého domu nebo jeho části, například z důvodu
výbuchu plynu v domě a jeho následné demolice nebo požáru garáže, kterou měl
nájemce společně s domem v nájmu.
Nepoužitelnost věci v průběhu trvání nájmu nastává v případě, že nedojde
k jejímu faktickému zničení, ale stane se nepoužitelnou k ujednanému nebo
obvyklému účelu z důvodů, které nejsou na straně nájemce. V takovém případě
nájem automaticky nekončí jako v případě zániku věci, ale vzniká nájemci právo
nájem vypovědět bez výpovědní doby. Příkladem bude porucha funkčnosti věci či
její zdravotní závadnost.142
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5.4 Forma a náležitosti pro výpověď nájmu
Výpověď nájmu musí v první řadě splňovat obecné náležitosti právního
jednání. Musí být dostatečně určitá, musí z ní být patrné, že se nájemní vztah
vypovídá, musí být srozumitelná a musí být v souladu se zákonem a dobrými
mravy.143
Výpověď nájmu dále vyžaduje písemnou formu a musí být doručena druhé
straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího
poté, co výpověď došla druhé straně.
Nedodržení písemné formy má rozdílný následek u výpovědi ze strany
pronajímatele a ze strany nájemce. „Nedodržení písemné formy výpovědi ze strany
pronajímatele vyvolává rozpor s veřejným pořádkem, neboť její nařízení zde chrání
slabší smluvní stranu před neodůvodněnou ztrátou bydlení.“144 Taková výpověď
by byla absolutně neplatná. V případě nedodržení písemné formy ze strany nájemce
by se o absolutní neplatnost nejednalo, avšak jednalo by se o neplatnost relativní.
Z toho důvodu je nanejvýš praktické písemnou formu vždy vyžadovat.
Aby byla výpověď nájmu platná, musí být doručena adresátovi. Neznamená
to, že ji musí adresát fakticky převzít, ale stačí, pokud k tomu bude mít objektivní
možnost (výpověď dojde do sféry adresáta). Takovým případem je, když bude
zásilka s adresovanou výpovědí vhozena do jeho schránky. V případě možného
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soudního sporu ve věci výpovědi nájmu je doporučováno výpověď zaslat
způsobem, kterým bude prokazatelné její doručení.145
Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti
výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak
je výpověď neplatná. Protože pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů
obsažených v ustanoveních § 2288 a § 2291 obč. zák. a některý z těchto důvodů
musí ve výpovědi uvést, má nájemce právo na soudní přezkum výpovědi v případě,
že s uvedeným výpovědním důvodem nesouhlasí.
Pronajímatel má tedy povinnost poučit ve výpovědi nájemce jak o právu
vznést proti výpovědi námitky, tak i o právu přezkoumání oprávněnosti výpovědi
soudem. Chybí-li alespoň jedna z těchto dvou částí poučovací povinnosti, je podle
judikatury výpověď neplatná.146

5.5 Výpověď daná nájemcem
Nájemce může vypovědět nájem na dobu neurčitou z jakéhokoli důvodu nebo
i bez udání důvodu v tříměsíční výpovědní době.
Jedná-li se o výpověď nájmu na dobu určitou, může ji nájemce vypovědět,
změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě
vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu
pokračoval. Podle důvodové zprávy k občanskému zákoníku se bude jednat např.
o takovou situaci, „získá-li nájemce práci v jiném místě, kam nebude možné bez
obtíží z dosavadního bydliště dojíždět.“147
Oproti předchozí právní úpravě se jedná o velkou změnu v neprospěch
nájemce. Podle zákona č. 40/1964 Sb. měl nájemce právo vypovědět z jakéhokoli
důvodu nebo i bez udání důvodu jak nájem na dobu neurčitou, tak i nájem na dobu
určitou.
145
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A konečně, nájemce je oprávněn vypovědět nájem na dobu určitou z důvodů,
které si, pokud se tak stalo, s pronajímatelem sjednal v nájemní smlouvě.

5.6 Výpověď daná pronajímatelem
Pronajímatel může dát nájemci výpověď z nájmu pouze z důvodů stanovených
zákonem. Ačkoli se zdá, že se v případě ustanovení § 2288 odst. 1 obč. zák. jedná
o výčet taxativní, opak je pravdou. Demonstrativnost ustanovení vyplývá
z ustanovení § 2288 odst. 1 písmeno d) obč. zák., které stanovuje pro výpověď i
jiný obdobně závažný důvod. Ustanovení § 2288 odst. 2) obč. zák. již obsahuje
taxativní výčet výpovědních důvodů. Pronajímatel si nemůže s nájemcem
v nájemní smlouvě stanovit důvody jiné. Takové ujednání by bylo nicotné.

Výpověď daná pronajímatelem v tříměsíční výpovědní době

5.6.1

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou
v tříměsíční výpovědní době pouze na základě porušení povinností na straně
nájemce nebo z důvodu veřejného zájmu.
Vypovědět nájem lze pouze, pokud nájemce hrubě poruší svou povinnost
vyplývající z nájmu nebo je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný
na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě,
kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v domě nachází. Dále
tehdy, má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné
s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné
vůbec užívat, a konečně, je-li tu jiný, obdobně závažný důvod pro vypovězení
nájmu.
Hrubým porušením nájemcovy povinnosti je dání bytu nebo jeho části do
podnájmu bez souhlasu pronajímatele. Další příklady hrubého porušení vymezuje
judikatura. Jedná se například o opakované porušení povinnosti umožnit
pronajímateli prohlídku domu, opakované nedodržení pravidel obvyklých pro
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chování v domě nebo opakované neoznámení zvýšení počtu členů nájemcovy
domácnosti ani do dvou měsíců poté, co změna nastala, a mnoho dalších.148
V případě výpovědního důvodu odsouzení pro úmyslný trestný čin proti
pronajímateli nebo osobám, které bydlí v domě, je třeba, aby rozsudek nabyl právní
moci.
Příkladem důvodu veřejného zájmu je demoliční výměr na dům z důvodu
stavby veřejné komunikace či přehrady.
A konečně, coby jiný obdobně závažný důvod si lze podle autorů komentáře
k občanskému zákoníku představit např. „jednání vykazující znaky úmyslného
trestného činu podle odst. 1 písm. b), jestliže je skutek dostatečně prokázán (není
nutné čekat, až nabude právní moci odsuzující rozsudek).“149
Pronajímatel může dále vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční
výpovědní době i v případě, že má být dům užíván pronajímatelem nebo jeho
manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost, pokud byl podán návrh na
rozvod manželství nebo manželství bylo již rozvedeno, nebo potřebuje-li
pronajímatel dům pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela
v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni, nemá-li tato osoba kde bydlet.
Pokud pronajímatel nevyužil dům do jednoho měsíce od jeho vyklizení k účelu
uvedenému jako jeden z těchto dvou výpovědních důvodů, je povinen nájemci dům
znovu pronajmout nebo mu nahradit škodu. Tato škoda může být spatřována ve
vynaložených stěhovacích nákladech či jako rozdíl mezi původním a novým
nájmem.150
Jak je již uvedeno výše, nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal,
zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.
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5.6.2

Výpověď daná pronajímatelem bez výpovědní doby

Pronajímatel má právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby
mu nájemce bez zbytečného odkladu dům odevzdal, nejpozději však do jednoho
měsíce od skončení nájmu. Zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti je
demonstrativně upraveno v ustanovení § 2291 odst. 2 obč. zák. Jedná se ze strany
nájemce zejména o takové skutečnosti, nezaplatil-li nájemné a náklady na služby
za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li dům závažným nebo nenapravitelným
způsobem nebo způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo
osobám, které v domě bydlí, či užívá-li neoprávněně dům jiným způsobem nebo
k jinému účelu, než bylo ujednáno.
Pronajímatel je povinen ve výpovědi uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné
porušení nájemcovy povinnosti, a dále je povinen nájemce před doručením
výpovědi vyzvat, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě
odstranil protiprávní stav. Pokud toto pronajímatel neučiní, k výpovědi se
nepřihlíží.

5.7 Obecná ustanovení pro odevzdání domu
Nájemce je povinen odevzdat pronajímateli dům v den, kdy nájem končí, tedy
posledním dnem nájmu. Dům je odevzdán tehdy, obdrží-li pronajímatel klíče a nic
mu nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Pokud nedojde k odevzdání domu,
ale opustí-li nájemce dům takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli
pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned.
Nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na
běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit
pronajímatel. O tom, které vady je pronajímatel povinen odstranit bylo dostatečně
pojednáno v podkapitole 4.3. Stejně tak bylo dostatečně pojednáno o úpravách
prováděných nájemcem jak se souhlasem, tak bez souhlasu pronajímatele
v podkapitole 5.2.
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V případě, že nájemce upevnil se souhlasem pronajímatele ve zdech, podlaze
nebo stropu domu zařízení a předměty, které nelze šetrně odstranit, přecházejí tyto
do vlastnictví pronajímatele. Nájemce má právo žádat po pronajímateli finanční
vyrovnání. V případě, že došlo ke stejnému konání bez souhlasu pronajímatele,
nájemce právo žádat vyrovnání nemá.
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Závěr
V úvodu své diplomové práce jsem si stanovil za cíl popsat a vysvětlit právní
úpravu nájmu domu, jehož účelem je zajištění bytových potřeb nájemce.
Pokud si nájemce pronajme dům k zajištění svých bytových potřeb, má stejná
práva jako nájemce bytu. Jedná se o novinku v rámci právního řádu České
republiky zakotvenou od 1. 1. 2014 občanským zákoníkem.
Ustanovení o nájmu bytu, respektive domu jsou v občanském zákoníku
specifická tím, že jako jedna z mála oblastí jsou relativně kogentní. Smluvní strany
se od zákonné úpravy nemohou odchýlit v neprospěch nájemcových práv.
V opačném případě to možné je. Na nájemce, který vstupuje do nájemního vztahu
za účelem zajištění svých bytových potřeb, občanský zákoník nahlíží jako na slabší
stranu a z tohoto důvodu poskytuje zvýšenou ochranu jeho práv.
Vlastníci nemovitých věcí se snaží tuto zákonem danou ochranu nájemcových
práv obcházet tím, že předměty nájmu vědomě pronajímají blízkým osobám za
jiným účelem, než je uspokojení bytových potřeb a tito nájemci je dále podnajímají
koncovým uživatelům, kteří se tak dostanou do postavení chráněného výrazně
méně.
U takových právních institutů, které jsou komplexní a rozsáhlé, jako tomu je u
nájmu bytu, respektive nájmu domu, je vždy důležitá judikatura Nejvyššího soudu
ČR, která doplňuje výklad zákona. Současný občanský zákoník některé právní
názory Nejvyššího soudu ČR do svých ustanovení převzal. Některá starší
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR jsou aplikovatelná i nyní za účinnosti zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku. I přesto, že judikatura Nejvyššího soudu ČR se
zabývá nájmem bytu, jsou některá tato rozhodnutí použitelná i pro nájem domu. Ve
své diplomové práci jsem se snažil některé tyto judikáty zmínit a na právní názory
v nich obsažené upozornit, a to především u složitých otázek nájmu domu, jakým
je zvyšování nájemného.
V této práci jsem se některým tématům v rámci nájmu domu věnoval obecněji,
jiným, které jsem pokládal za problematické či důležité, jsem se věnoval
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důkladněji. Téma této diplomové práce je tak široké, že každá z pěti hlavních
kapitol by při podrobném zpracování mohla být samostatnou diplomovou prací.
Mým cílem však bylo popsat nájem domu komplexně, věnovat se všem
oblastem a nad to upozornit na zajímavosti nebo úskalí problematiky nájmu domu.
Doufám, že jsem svůj cíl splnil.
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Abstrakt
Cílem mé diplomové práce bylo přiblížit právní úpravu nájmu domu, který
slouží nájemci k zajištění bytových potřeb. Vzhledem k tomu, že pod ochranu
nájemního bydlení spadá od 1. 1. 2014 také nájem domu, jedná se téma nanejvýš
aktuální.
Diplomová práce je rozdělena do Úvodu, Závěru a pěti hlavních kapitol,
které se dále dělí na další podkapitoly. Práce vychází ze zákonné právní úpravy a
je, tam, kde je to nutné, doplněna o soudní judikaturu.
V první kapitole se zabývám historickým vývojem nájemního bydlení
počínaje obdobím římské říše přes středověk do období účinnosti ABGB až do
období po roce 1989.
V počátku druhé kapitoly je vysvětlen rozdíl mezi nájmem a pachtem, avšak
stěžejním tématem je nájem domu a jeho vznik s důrazem na vznik nájmu domu na
základě smlouvy.
Ve třetí kapitole rozebírám nájemné včetně detailního zpracování
problematiky zvyšování nájemného a dále pak jiné platby spojené s nájmem domu,
jakými jsou plnění spojená s užíváním domu a jistota.
Čtvrtá kapitola je nejobsáhlejší a sestává z práv a povinností nájemce a
pronajímatele plynoucích z nájemního vztahu. Jedná se především o ta
nejpodstatnější a nejzásadnější práva a povinnosti v podkapitole nazvané Práva a
povinnosti v užším smyslu a dále pak další práva a povinnosti, která občanský
zákoník v případě nájmu domu zakládá.
A konečně, pátá kapitola projednává zánik nájmu domu. V úvodu kapitoly
okrajově rozebírám čtyři důvody zániku nájmu. Těmi jsou dohoda stran, uplynutí
doby a dále pak zánik věci a její nepoužitelnost. Důraz je však v této kapitole kladen
na výpověď nájmu jak ze strany nájemce, tak ze strany pronajímatele.
Dle mého názoru je výslovné zapracování nájmu domu jako samostatného
institutu do občanského zákoníku pozitivním jevem. Vzhledem k tomu, že nájem
domu a nájem bytu v případech sloužících k zajištění bytových potřeb nájemce jsou
instituty velice podobné, domnívám se, že strany těchto institutů by měly mít
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shodná práva a povinnosti. Až současný občanský zákoník staví najisto na stejnou
úroveň nájemce bytu a nájemce domu, co se práv a povinností týče.
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The Abstract

The aim of my diploma thesis was to describe the legal regulation of renting
a house, which serves a renter to provide housing needs. Given the fact that renting
a house is also under the protection of the rental housing from 1st January 2014,
this is a topical topic.
The diploma thesis is divided into Introduction, Conclusion and five main
chapters, which are further divided into subchapters. The thesis is based on legal
regulations and, where necessary, supplemented by case law.
In the first chapter I deal with the historical development of rental housing
from the period of the Roman Empire through the Middle Ages to the period of the
force of the ABGB to the period after 1989.
At the beginning of the second chapter I explain the difference between rent
and tenure, but the key topic is renting a house and its origination with emphasis on
the creation of a house lease under a contract.
In the third chapter, I discuss rents, including detailed handling of rental
issues, and other payments associated with renting a house, such as housekeeping
and security.
The fourth chapter is the most extensive and consists of the rights and
obligations of the lessee and the lessor arising from the rental relationship. These
are, in particular, the most essential and fundamental rights and obligations in the
subchapter entitled Rights and duties in the narrower sense, and then Other rights
and obligations that the Civil Code provides in the case of the lease of a house.
Finally, the fifth chapter discusses the termination of the house lease. At the
beginning of the chapter, I discuss the four reasons for the termination of the lease.
These are the parties' agreement, the expiration of the time, and then the
disappearance of the case and its inapplicability. However, the emphasis in this
chapter lies on the cancellation of the lease by both the lessee and the lessor.
In my opinion, the explicit incorporation of the renting of a house as a
separate institute into the Civil Code is a positive phenomenon. Given that renting
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a house and renting a flat in cases serving the tenant's housing needs are very
similar, I believe that the parties of these institutes should have the same rights and
obligations. Only the current Civil Code puts the lessee and the lessor on the same
level regarding the rights and obligations.
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