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Úvod
Tato rigorózní práce pojednává o současné právní úpravě nájmu a podnájmu
nebytových prostor, jakož i o právní úpravě tohoto tématu s účinností od 1. ledna 2014,
kdy v účinnost vstoupí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který byl publikován
ve Sbírce zákonů dne 22. března 2012. Nový občanský zákoník nahrazuje nejen
dosavadní občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ale i řadu dalších soukromoprávních norem
a do svých ustanovení integruje i dosud samostatnou úpravu nájmu a podnájmu
nebytových prostor v zákoně č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.
Nový občanský zákoník do svých ustanovení taktéž integruje v rámci institutu „bytové
spoluvlastnictví“ i samostatnou úpravu vlastnictví bytů a s tím související úpravu
vlastnictví nebytových prostor, kterou dosud upravuje samostatný zákon č. 72/1994 Sb.,
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví
bytů). Nový občanský zákoník tak reaguje na potřebu změny v soukromém právu.
Současný občanský zákoník byl přijat v roce 1964 a od té doby byl již mnohokrát
novelizován. Vychází z poměrů 60. let a z tehdejších názorů na soukromé právo, což
zapříčinilo jeden z největších nedostatků tohoto zákoníku – roztříštěnost úpravy
občanskoprávních vztahů v několika různých právních předpisech. Nový občanský
zákoník klade větší důraz na úpravu osobnostních práv, podporu principu svobodné
vůle či jednotnou úpravu závazkového práva. Nový občanský zákoník výslovně stanoví
dualitu soukromého a veřejné práva (§ 1 odst. 1 NOZ: Uplatňování soukromého práva
je nezávislé na uplatňování práva veřejného.). Nový občanský zákoník je tematicky
rozdělen do pěti částí – Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva,
Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.
Snahou této práce je podat ucelený základní přehled o stávající i budoucí právní
úpravě nájmu a podnájmu nebytových prostor, umožnit alespoň základní orientaci v této
oblasti soukromého práva. Jedním z důvodů, proč jsem si vybrala ke zpracování téma
nájmu a podnájmu nebytových prostor bylo, že jsem několik let při studiu na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy pracovala v realitní kanceláři a i v rámci své koncipientské
praxe v advokátní kanceláři s těmito instituty dnes přicházím často do styku.
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Prostřednictvím institutu nájmu a podnájmu nebytových prostor dochází zároveň jak
k realizaci vlastnického práva majitelů nebytových prostor, tak na druhé straně právního
vztahu, k uplatnění podnikatelských a jiných záměrů a potřeb nájemců těchto prostor.
Nutno přiznat, že častěji jsou řešeny otázky bydlení a tudíž i právní úprava nájmu a
vlastnictví bytů, přesto právní úprava nájmu a podnájmu nebytových prostor je neméně
důležitá a zajímavá.
Rigorózní práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol. V první kapitole je definován
pojem nebytových prostor, jejich vymezení a určení právní úpravy, do které spadají. Je
důležité vnímat rozdíly mezi jednotlivými definicemi pojmu nebytového prostoru.
Druhá kapitola pojednává o právní úpravě nájmu a podnájmu nebytových prostor.
Je zde popsán historický vývoj nájmu a podnájmu nebytových prostor na našem území
před rokem 1990 až po současnou právní úpravu, která po roce 1989 prodělala také řadu
změn, přičemž na nejdůležitější změny je v práci poukázáno. V závěru této kapitoly je
poznámka o právní úpravě tohoto tématu s účinností od 1. ledna 2014, kdy v účinnost
vstoupí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Třetí a čtvrtá kapitola se věnují těžišti a hlavnímu cíli rigorózní práce, rozboru
platného a účinného znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových
prostor, vždy však již s odkazem na budoucí právní úpravu v novém občanském
zákoníku s účinností od 1. ledna 2014 a shrnutí rozdílu mezi stávající a budoucí právní
úpravou. Institut nájmu nebytových prostor je rozdělen na několik podkapitol
rozebírajících vznik nájmu, náležitosti nájemní smlouvy, práva a povinnosti smluvních
stran, skončení a zánik nájmu. Čtvrtá kapitola pak pojednává o institutu podnájmu
nebytových prostor. Přihlédneme i k aplikaci zákona, neboť záměrem práce je taktéž
podat přehled o aktuální rozhodovací praxi soudů v kontextu zákonné úpravy. Význam
judikatury je dán skutečností, že řada otázek spojených s praktickou aplikací je
dotvářena rozhodovací praxí soudů, jež nemůže proto být při výkladu institutu nájmu a
podnájmu nebytových prostor opomenuta.
Tato práce je dokončena v právním stavu ke dni 30. listopadu 2013.
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1. Vymezení pojmu nebytových prostor
Nebytové prostory spadají do úpravy občanskoprávní. Jsou druhotným
předmětem

občanskoprávních

vztahů,

tedy

tím

čeho

se

chování

subjektů

občanskoprávních vztahů týká, přičemž předmětem přímým těchto vztahů je ono lidské
chování, jímž se realizují práva a povinnosti subjektů. Občanskoprávní vztahy můžeme
definovat jako právní vztahy, jejichž obsahem jsou subjektivní práva a povinnosti
upravené právními předpisy soukromoprávní povahy.
Podle ustanovení § 118 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve
znění pozdějších předpisů (OZ) jsou předmětem občanskoprávních vztahů věci, a pokud
to jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Ve druhém odstavci
zmíněného § 118 OZ zákonodárce dodává, že předmětem občanskoprávních vtahů
mohou být též byty nebo nebytové prostory. Z daného ustanovení tedy můžeme
dovodit, že nebytový prostor není věcí ve smyslu občanského práva a považujeme jej za
specifický předmět občanskoprávních vztahů. OZ dále již obecný pojem nebytových
prostor nevymezuje a pojem nebytového prostoru není tedy v českém právním řádu
obecně vymezen. Jednotlivé zvláštní právní předpisy tento pojem vymezují pro oblast
své specifické působnosti.
Citovaný § 118 OZ stanoví, co vše je předmětem občanskoprávních vztahů. Již
z pouhého logického srovnání obou ustanovení (odstavců) vyplývá, že vedle toho, co je
předmětem občanskoprávního vztahu podle odstavce prvého, mohou jím být i byty a
nebytové prostory. Jestliže by i byty a nebytové prostory byly věcmi, nebylo by třeba je
zvlášť vyčlenit jako specifický předmět občanskoprávních vztahů. Ze současné úpravy
předmětu občanskoprávních vztahů po novelizaci OZ provedené zákonem č. 501/1991
Sb. tak jasně vyplývá, že nebytový prostor není věcí. Na závěru, že nebytový prostor
není věcí, nemůže nic změnit ani skutečnost, že může být (stejně jako byt) předmětem
vlastnictví (§ 125 OZ) a že s ním jako takovým může být nakládáno ve smyslu § 123 OZ,
protože předmětem vlastnictví nemusí být vždy věc – zvláštní zákon může upravit
vlastnické právo nejen k věcem.1
Nebytové prostory a byty mají dvojí právní povahu. Zpravidla jsou jen prostou
částí (nikoli součástí ve smyslu § 120 OZ ani příslušenstvím podle § 121 OZ) domu,
1

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cdo 317/93
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v němž se nalézají, takže nejsou samostatnými předměty občanskoprávních vtahů, jak
má na mysli ustanovení § 118 odst. 2 OZ. Avšak podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým
se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy
k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),
ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu (ZOVB), jsou jednotky v domě,
tj. byt a nebytový prostor, jako vymezené části domu samostatnými předměty
občanskoprávních vztahů, které jako takové mohou být převáděny, děděny, zastaveny
atd.2 Nebytové prostory, které nejsou jednotkou, nemohou být předmětem práv nebo
majetkových dispozic. ZOVB definuje v § 2 písm. c) nebytový prostor jako místnost
nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným
účelům než k bydlení. Určení, k jakému účelu bude prostor užíván, je věcí rozhodnutí
stavebního úřadu. Znamená to, že pro aplikaci zákona je rozhodující stav právní, nikoli
faktický. Podle právního stavu založeného rozhodnutím stavebního úřadu o změně
způsobu užívání stavby (právně významný je právě tento právní stav, nikoli tedy faktický
způsob užívání) by tak předmět původního nájmu již nebylo možno užívat k původnímu
účelu (účelu, k němuž původně mohl a měl sloužit.)3 Rozhodnutí uživatele o způsobu
užívání neaprobované veřejnou mocí je z tohoto hlediska nepodstatné.4 Dále ZOVB
stanoví, že nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu (OZ za příslušenství bytu
považuje vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány, § 121
odst. 2 OZ) nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu. Za
společné části domu ZOVB považuje části domu určené pro společné užívání, zejména
základy, střechu, schodiště, balkony, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, atd., viz
ustanovení § 2 písm. g) ZOVB. Rozestavěným nebytovým prostorem je místnost nebo
soubor místností, určených v souladu se stavebním povolením k jiným účelům než
k bydlení, pokud je rozestavěn v domě, který je alespoň v takovém stupni
rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí (§ 2
písm. f) ZOVB). Jednotkou (a tedy předmětem právních vztahů) ve smyslu ZOVB se
rozumí byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový
prostor jako vymezená část domu. Ustanovení § 3 odst. 2 ZOVB stanoví, že právní
2

KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualizované a doplněné
vydání. Praha: ASPI, a. s., 2005. Díl první: Obecná část, 282 s.
3
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Cdon 1848/97
4
LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. 3., doplněné a
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 2 s.
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vztahy k jednotkám se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, ustanoveními
občanského zákoníku a dalších právních předpisů, které se týkají nemovitostí.
Důvodová zpráva k citovanému ustanovení konstatuje, že jednotky mají řadu shodných
znaků s nemovitostmi, takže na práva a povinnosti k nim je třeba používat úpravu práv
a povinností týkající se nemovitostí, pokud ovšem z jiných ustanovení citovaného
zákona nevyplývá něco jiného (např. z § 3 odst. 1 ZOVB vyplývá, že ustanovení OZ o
předkupním právu podílových spoluvlastníků společných částí domu se nepoužijí).5
Zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor je zvláštním soukromoprávním
předpisem ve vztahu k OZ. OZ na něj v § 125 odst. 1 ohledně vlastnictví bytů a
nebytových prostor přímo odkazuje.
Od 1. ledna 2014, kdy vstoupí v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(NOZ) a tématika vlastnictví bytů a nebytových prostor bude jeho součástí a nikoli již
upravena samostatným právním předpisem, bude se sice nadále také užívat pojem
jednotka, avšak s podstatně rozšířeným obsahem oproti pojmu jednotka v současném
ZOVB. Bude nezbytné v praxi vnímat rozšířený obsah pojmu jednotka (po nabytí
účinnosti nového občanského zákoníku) a zvyknout si na něj, i když pro vlastníky
jednotek nedojde z faktického hlediska k věcné změně předmětu (či rozsahu) jejich
vlastnictví. Stále budou podílovými spoluvlastníky společných částí domu a pozemku
(nebude-li dům postaven na cizím pozemku), avšak v nových pojmech jako
spoluvlastníci na společných částech nemovité věci, a spolu s tím vlastníky bytů či
nebytových prostorů. Pojmově však bude jednotka nově zahrnovat celek bytového
spoluvlastnictví upraveného v ustanoveních § 1158 a násl. NOZ. Pojem jednotka
zahrnuje nejen byt či nebytový prostor (jako dosud), ale rovněž podíl na společných
částech domu, včetně podílu na pozemku. Jako taková se jednotka výslovně
v ustanovení § 1159 NOZ prohlašuje za věc nemovitou. Při převodu vlastnického práva
k jednotce se bude převádět (a nabývat) vlastnictví jednotky, zahrnující nově byt či
nebytový prostor spolu s neoddělitelným spoluvlastnickým podílem na společných
částech nemovité věci (tj. na pozemku spolu s domem), popřípadě pouze se
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu (a s podílem na jiném právu k
pozemku v případě pozemku ve vlastnictví jiného vlastníka). Byt a nebytový prostor

5

KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4., aktualizované a doplněné
vydání. Praha: ASPI, a. s., 2005. Díl první: Obecná část, 283 s.
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nejsou v novém občanském zákoníku, v části třetí (Absolutní majetková práva),
v oddíle pátém - bytové spoluvlastnictví pojmově vymezeny na rozdíl od dosud platné
právní úpravy ZOVB.
Dnes je pojem nebytových prostor především dále upraven v zákoně č. 116/1990
Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (NPNP), na
který též odkazuje OZ ve svém § 720, kde stanoví, že nájem a podnájem nebytových
prostor je upraven tímto zvláštním zákonem. Vztah OZ a NPNP je vztahem úpravy
obecné a úpravy zvláštní. Speciální úprava, provedená zákonem má na základě obecné
derogační klauzule lex specialis derogat generalis přednost před úpravou nájmu
obsaženou v OZ a ustanovení OZ se použijí jedině v tom případě, když NPNP
neobsahuje úpravu odlišnou. Nejde však pouze o použití obecné úpravy nájmu dle OZ.
Stejně tak musíme zohlednit příslušnou obecnou úpravu závazkových právních vztahů a
ustanovení regulující uzavírání smluv. Nesmíme zapomenout ani na důležité ustanovení
§ 853 OZ zakotvující za uvedených podmínek použití analogii legis.
Pojem nebytových prostor je v ustanovení § 1 NPNP jak ve znění pozitivním, tedy
stanoví co nebytovým prostorem je, tak ve znění negativním, upravujícím co
nebytovým prostorem není. Podle ustanovení § 1 NPNP se za nebytové prostory pro
účely tohoto zákona považují:
a) místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu
jsou určeny k jinému účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené
k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké,
výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně
přístupných prostorů budov; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny,
sušárny, kočárkárny a půdy,
b) byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.
Rozhodnou právní skutečností pro určení, zdali je nebytový prostor skutečně
nebytovým prostorem ve smyslu NPNP, je pravomocné kolaudační rozhodnutí
stavebního úřadu určující místnosti nebo soubory místností k účelu užívání jinému než
bydlení. V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (StavZ), je třeba rozhodnutím ve smyslu
ustanovení § 1 NPNP rozumět také ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouvu, certifikát
autorizovaného inspektora, stavební povolení, oznámení o užívání stavby nebo
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kolaudační souhlas, neboť ustanovení § 126 odst. 1 StavZ výslovně stanoví, že stavbu
lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o
užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Výčet je demonstrativní, takže můžeme
argumentovat, že účel užívání je možné prokázat i jinou právně relevantní skutečností.
Rozhodující tedy není faktický stav místností, ale kolaudační rozhodnutí, kolaudační
souhlas stavebního úřadu, apod.6 K tomu také rozhodnutí Nejvyššího soudu České
republiky sp. zn. 26 Cdo 3714/2008, kde se stanoví, že soudní praxe se ustálila
v názoru, že smlouvu o nájmu nebytových prostor lze patrně uzavřít jen ohledně
takových prostor, které byly ve smyslu § 85 odst. 1 tehdy účinného zákona č. 50/1976
Sb. (stavebního zákona) určeny jako nebytové prostory kolaudačním rozhodnutím,
případně stavebním povolením, a to jen k účelu, který byl v takovém rozhodnutí nebo
povolení stanoven. Nejvyšší soud dovodil, že stavby, které ke svému zřízení vyžadovaly
stavební povolení, lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí (§ 76 odst. 1
stavebního zákona), kterým se povoluje užívání stavby k určenému účelu, a že je
neplatná podle § 39 občanského zákoníku pro rozpor se zákonem nájemní smlouva,
jejímž předmětem jsou nezkolaudované stavby, neboť taková nájemní smlouva se svým
obsahem dostává do rozporu se zákonným příkazem užívat stavby jen na základě
kolaudačního rozhodnutí a k účelu v něm určeném.7
Ustanovení § 1 písm. a) NPNP obsahuje výčet nebytových prostor, který je
demonstrativní a za nebytové prostory považujeme i jiné místnosti či soubory místností
v tomto výčtu neuvedené, které však splňují již zmíněnou podmínku uvedenou v tomto
ustanovení a to, že jsou určeny k jinému účelu než k bydlení. Zákon dále vymezuje, co
není nebytovým prostorem (příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy) a
v tomto případě jde o výčet taxativní. V případě nebytového prostoru, který je vymezen
ustanovením § 1 písm. b) NPNP se jedná o změnu účelu užívání bytu. K tomu je třeba
souhlasu stavebního úřadu v souladu s ustanovením § 127 StavZ.
Definice nebytového prostoru v zákoně o vlastnictví bytů (ZOVB) a v zákoně o
nájmu a podnájmu nebytových prostor (NPNP) nejsou zcela shodné a tedy je nutné

6

FIALA, J.; SELUCKÁ, M. Nebytové prostory – vlastnictví, nájem a podnájem. 1. vyd. Brno: Computer
Press, a. s., 2007. 84 – 85 s.
7
LIŠKA, P.; LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. 4., doplněné vydání.
Praha: C. H. Beck, 2010. 7 s.
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rozlišovat pojem nebytový prostor pro účely vlastnického práva a pojem nebytový
prostor pro účely nájmu.
Pojem nebytového prostoru obsahuje i zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších
předpisů. Ve svém § 8 odst. 2 stanoví, že: nebytový prostor, kterým se rozumí místnost
nebo soubor místností včetně příslušenství určených k jiným účelům než k bydlení, se
oceňuje včetně podílu na společných částech domu, a to i v případě, jsou-li umístěny
mimo dům, jakož i včetně podílu na příslušenství domu a stavbách vedlejších včetně
jejich příslušenství určených pro společné užívání; nebytovým prostorem nejsou
příslušenství bytu ani společné části domu.
Předmětem práv a povinností, konkrétně občanskoprávních práv a povinností, je
cokoli, jakákoli součást objektivní reality, které se práva a povinnosti mohou týkat, k
níž se práva a povinnosti mohou vztahovat, a jež není z okruhu právě občanskoprávních
předmětů

vyloučena.

Nový

občanský

zákoník

(NOZ)

rozumí

předmětem

občanskoprávních práv a povinností zejména věci v právním smyslu. NOZ používá tzv.
široké pojetí věci (§ 489 NOZ), kdy věc v právním smyslu výslovně vymezuje takto:
věc v právním smyslu (dále jen „věcí“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě
lidí. Věcmi v právním smyslu při zvoleném pojetí jsou rovněž práva, zejména práva na
plnění (pohledávky), předměty průmyslového vlastnictví a jiného duševního vlastnictví
(ochranná známka, patent), doménové jméno, obchodní tajemství, investiční nástroje
(opce), zaknihované cenné papíry, apod. Nemovitými věcmi jsou podle ust. § 498 NOZ
pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, věcná práva
k nemovitým věcem uvedeným výše, práva, která za nemovité prohlásí zákon (právo
stavby), dále věc, která podle ustanovení jiného zákona není součástí pozemku, pokud ji
není možné přenést z místa na místo bez porušení její podstaty a jiná (zvláštní) součást
objektivní reality, kterou za nemovitou věc označí zákon. Tímto zákonem je třeba
rozumět jak NOZ, tak popř. i jiný zákon. Jde zejména o jednotku podle ust. § 1159
NOZ, která je věcí nemovitou. Stanoví, že jednotka nemovitou věcí je (jde o právní
pravidlo). Jednotka je zvláštní soubor majetkových práv: výhradního vlastnického práva
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k reálně ohraničené části domu a podílového vlastnického práva ke společným částem
nemovité věci, přičemž tato práva jsou navzájem neoddělitelně spojena.8
NOZ nepoužívá definici nebytového prostoru. Nová právní úprava v NOZ pojem
nebytových prostor zcela opouští. Spolu s tímto pojmem mizí i zvláštní zákon
upravující nájemní vztahy k nebytovým prostorům - zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a
podnájmu nebytových prostor, patří mezi právní předpisy, které NOZ deroguje.
Nová právní úprava obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ),
v části čtvrté (Relativní majetková práva), hlava II, díl 2, pododdíl 3, který je nazván Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání, nestanoví oproti NPNP
výčet typů nemovitostí, jež jsou považovány za nebytové prostory. Nebytový prostor je
zde definován účelem užití. V ustanovení § 2302 odst. 1 NOZ se stanoví, že tento
pododdíl se vztahuje na nájem prostoru nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování
podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li pak prostor
nebo místnost alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu
v nájemní smlouvě vyjádřen. Podle důvodové zprávy se prostorem sloužícím podnikání
zásadně rozumí vystavěná nebo jinak vybudovaná část nemovité věci, která má podle
ujednání stran sloužit podnikání, zejména výkonu či provozu živnosti maloobchodní,
restaurační, hospodské (včetně tzv. rychlého občerstvení, kaváren, čajoven), nebo
roznáškové, hotelové, nebo výkonu živnosti řemeslnické, jiné činnosti výrobní nebo
skladovací nebo poskytování služeb, bez ohledu na to, zda při tom bude docházet ke
styku s veřejností či nikoli. Podnikání samozřejmě slouží i místnosti, kde se provozuje
tzv. svobodné povolání, umělecká tvorba, ale také např. lékařská, zubařská, lékárnická,
apod. činnost. Nelze ani vyloučit, že si strany ujednají nájem prodejního místa (tzv.
stánku, pultu, apod.). 9
Odstavec 2 § 2302 NOZ pak stanoví, že v případech, kde se nejedná o nájem pro
účely bydlení ani pro účely provozování podnikatelské činnosti ve smyslu odstavce 1 §
2302 NOZ, použije se obecné ustanovení o nájmu. Prostory nebo místnosti nesloužící
ani podnikání, ani bydlení jsou tedy z režimu nájmu bytu i z režimu nájmu prostoru
sloužícího podnikání výslovně vyjmuty. Např. prostory sloužící neziskové činnosti,
8

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 371-376 s.
9
ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, 872
s.
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garáže, prostory užívané právnickými i fyzickými osobami jako nebytové a v podstatě
všechny další, které nejsou bytem či neslouží k podnikání. Jejich nájem se bude řídit
obecnými ustanoveními o nájmu. Rozhodující pro řešení otázky, zda použít obecná
ustanovení o nájmu (§ 2201 až § 2234 NOZ), ustanovení o nájmu bytu (§ 2235 až 2301
NOZ) či ustanovení o nájmu prostor sloužících podnikání (§ 2302 až § 2315 NOZ) bude
důvod, pro který si tento nájemce tyto konkrétní prostory pronajímá.
Nový občanský zákoník vychází z toho, že věcí je vše, co není osobou a slouží
potřebě lidí (§ 489 NOZ). Věci rozděluje na hmotné (elektřina jako ovladatelná přírodní
síla) a nehmotné (majetková práva) a dále na věci movité (i pohledávky) a nemovité. V
případě nemovitostí bude na rozdíl od dnešního stavu platit zásada superficies solo cedit
(povrch ustupuje půdě), což znamená, že to co je na povrchu, nemá z hlediska práva ve
srovnání s pozemkem žádný právní význam. Podle NOZ tedy platí, že součástí
pozemku je prostor nad jeho povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a
jiná zařízení (s výjimkou staveb dočasných), jakož i včetně toho, co je zapuštěno
v pozemku nebo upevněno ve zdech stavby (§ 506 odst. 1 NOZ). Nemovitostí tak
budou v zásadě pouze pozemky a stavby budou až na výjimky jejich součástí.
Znovupřijetí superficiální zásady bude mít na právní poměry, jejichž předmětem jsou
nemovité věci, převratný účinek. Postupně bude naplňován zásadní smysl této změny:
sjednocení právního režimu pozemku a stavby. Pro potřebu řešit značně komplikované
otázky související s přechodem od jednoho principu k druhému NOZ zakotvuje řadu
přechodných ustanovení (§ 3054 až § 3061 NOZ).10
Základním pravidlem dle NOZ pro soukromé právo je, že ustanovení právního
řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé
právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného (§ 1
odst. 1 NOZ). Soukromá subjektivní práva a soukromé subjektivní povinnosti se
charakterizují jako vzájemná soukromá práva a vzájemné soukromé povinnosti osob.
Tím se klade důraz na jejich soukromou sféru a vyjadřuje se, že tato práva a tyto
povinnosti vznikají mezi osobami v jejich vzájemném styku (nikoli tedy mezi osobou a
orgánem veřejné moci nebo mezi orgány veřejné moci navzájem). Ve formulované
zásadě v § 1 odst. 1 NOZ jde o důraz na principy ústavního pořádku, že existenci státu a

10

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 384 s.
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veřejné moci podmiňuje úcta k právům a svobodám člověka (čl. 1 Ústavy) a že i při
omezení základních práv a svobod člověka musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu
(čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod). Zásada nezávislého uplatňování
soukromého práva na právu veřejném nevylučuje výjimky z pravidla a její obecnou
formulací se nepopírá, že mezi oběma oblastmi právního řádu existují četné styčné
body. Přes rozdíly mezi soukromým a veřejným právem vyplývající z jejich rozličného
účelového zaměření sledují obě uvedené oblasti právního řádu v konečném výsledku
jeden celkový cíl: zajistit společným působením právní jistotu a naplnit demokratické
hodnoty právního státu. Leč je podstatné, že v případech, kdy je na místě vázat
uplatňování soukromého práva na právo veřejné, vyžaduje se, aby to zákon stanovil
výslovně. Zásadní ale je, že bez takového výslovného stanovení nelze se vznikem
veřejnoprávního nároku spojovat vznik soukromého oprávnění a s porušením veřejného
práva lze bez výslovného stanovení opaku spojit jen veřejnoprávní, nikoli
soukromoprávní sankce.11
NOZ oproti OZ klade důraz na dispozitivu (tj. aby si osoby uspořádaly soukromá
práva a povinnosti odchylně od zákonné úpravy) ustanovení soukromého práva jako na
zásadu, kdy kogentní ustanovení jsou výjimečná. Rozlišení kogentní a dispozitivní
regulace činí NOZ v § 1 odst. 2, kde uvádí, že nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou
si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání
porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně
práva na ochranu osobnosti. NOZ tedy obecně, v návaznosti na přirozené pojetí práv
člověka a jeho svobody zaručené mu již v Ústavě a Listině základních práv a svobod,
nadřazuje svobodu (princip autonomie vůle) nad zákon. K omezení svobody v
soukromém právu může dojít pouze zákonem výslovně formulovaným zákazem či
příkazem. NOZ vychází z principu relativní neplatnosti (§ 580 NOZ), která se aktivuje
pouze na základě žádosti strany, k jejíž ochraně byla porušená kogentní norma
stanovena. Relativní neplatnost působí až od okamžiku dovolání se jí (tj. nikoli
automaticky a nikoli retroaktivně), a navíc se možnost dovolat se jí promlčuje.
Absolutní neplatnost (§ 588 NOZ) je v NOZ konstruována jako výjimka, která se
uplatňuje pouze tehdy, jde-li o porušení takových kogentních norem, na nichž je nutno
11

ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, 5659 s.
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bezvýhradně trvat. O absolutní neplatnost půjde při zjevném (tj. nikoli běžném) rozporu
s dobrými mravy nebo při porušení zákona, které zároveň zjevně narušují veřejný
pořádek. NOZ také přináší výslovné zakotvení zásad soukromého práva (např. § 3 odst.
2 NOZ), jejichž ústřední postavou je člověk. Hlavním účelem soukromého práva je
chránit důstojnost a svobodu člověka. NOZ přináší zejména tyto zásady:


ochrana osoby a osobnosti – každý má právo na ochranu svého života a
zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí;



ochrana rodiny – rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní
zákonné ochrany;



ochrana slabší strany – nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro
závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí
bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých;



ochrana vůle – daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny;



ochrana vlastnictví – vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon
může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká;



ochrana poctivosti a dobré víry – každý má povinnost jednat v právním
styku poctivě, nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního
činu ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad nímž má kontrolu
(§ 6 NOZ);



zásada každému, co jeho jest – nikomu nelze odepřít, co mu po právu
náleží;



zákaz zneužití práva – zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany (§ 8
NOZ).

NOZ vychází z předpokladu, že člověk je v zásadě poctivý a slušný a jedná tak i s
ostatními lidmi. Proto stanoví v ust. § 7 NOZ vyvratitelnou domněnku, že „má se za
to“, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. S novými
zásadami úzce souvisí i nové principy výkladu soukromého práva, které je posouvají od
formalismu k přirozeno-právnímu pojetí. NOZ nadřazuje tyto výkladové principy i nad
doslovný text zákona. Uvádí, že každé ustanovení soukromého práva lze vykládat
jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se
zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se
tím chrání (§ 2 odst. 1 NOZ). Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než
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jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu
zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu
(§ 2 odst. 2 NOZ). Výklad a použití právního předpisu nesmějí být v rozporu s dobrými
mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění (§ 2
odst. 3 NOZ).
NOZ vychází z faktu, že přirozená svoboda člověka má přednost před státem
v tom smyslu, že stát není tvůrcem svobody člověka, ale jejím ochráncem. I podle čl. 8
Listiny základních práv a svobod stát člověku svobodu nedává, nýbrž zaručuje mu ji.
Z tohoto pojetí vychází hledisko autonomie vůle. Autonomie vůle je pojata jako způsob
určení a utváření vlastního právního postavení jednotlivce z jeho iniciativy a v důsledku
jeho chtění. A protože člověk nejčastěji sdílí své soukromé záležitosti s jinými osobami,
je základním soukromoprávním nástrojem pro uspořádání těchto záležitostí konsens
vyjádřený ujednáním. Smlouvě a smluvní svobodě se tudíž ponechává rozsáhlý prostor,
kdy zákon vystupuje jako ultima ratio jen tam, kde dohoda vůbec není možná, anebo
nedojde-li k ní.12

12

ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, 50

s.
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2. Právní úprava nájmu a podnájmu nebytových prostor
Nájem a podnájem nebytových prostor upravuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a
podnájmu nebytových prostor (NPNP). Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. května
1990. Občanský zákoník (OZ) na tento zákon odkazuje ve svém ustanovení § 720.
Z obecné zásady o zákonu obecném a zvláštním (lex specialit derogat generali)
jednoznačně vyplývá, že jsou-li naplněny podmínky pro použití zvláštní právní úpravy,
musí se tato úprava aplikovat a nelze použít úpravu obecnou. Znamená to, že pro nájem
a podnájem nebytových prostor, který je upraven zvláštním zákonem (NPNP), platí pro
uplatňování a uspokojování majetkových nároků ve vztahu mezi pronajímatelem a
nájemcem zvláštní právní úprava podle uvedeného zákona. V případech, na které NPNP
dopadá, se tedy nelze domáhat uspokojení nároků dle obecné právní úpravy OZ 13.
Ustanovení občanského zákoníku (OZ), zejména ustanovení § 663 a následující (obecná
úprava nájemní smlouvy), použijeme jedině tehdy, pokud zákon o nájmu a podnájmu
nebytových prostor neobsahuje odlišnou úpravu. NPNP je lex specialis ve vztahu k OZ,
jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole. V případě, kdy je alespoň jedna ze smluvních
stran nájemního vztahu nepodnikatelem, je tedy na místě konstatovat, že nájemní vztah
se bude řídit ustanoveními NPNP a občanského zákoníku. Dovolací soud pouze dodává,
že vztah ze smlouvy o nájmu nebytových prostor je vztahem občanskoprávním,
upraveným OZ (hlava sedmá – nájemní smlouva, oddíl první až třetí – obecná
ustanovení, až po oddíl osmý). Už ze systematického řazení a z toho plynoucí
interpretace lze dovodit, že bez ohledu na odkazovací ustanovení § 720 OZ (oddíl sedmý
– nájem a podnájem nebytových prostor) jde o institut práva občanského, se všemi
z toho plynoucími důsledky. Samotná okolnost, že nájem a podnájem nebytových prostor
je upraven zvláštním zákonem, nevede ještě k závěru o tak výrazné specifičnosti tohoto
smluvního vztahu, aby bylo možno vyloučit jak obecná ustanovení OZ, tak obecná
ustanovení zvláštní části o nájemní smlouvě. Zachování svébytnosti úpravy obsažené
v ustanovení NPNP, ve znění pozdějších předpisů, souvisí jak s historickým vývojem,
neboť šlo o jednu z prvních norem, které měly napomoci rozvoji soukromého podnikání,
tak s požadavkem kontinuity právních vztahů podle něho již založených.14
13
14

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 372/2001
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 2292/2006

19

Problematický by se mohl jevit právní režim nájemního vztahu, pokud jsou
smluvní strany podnikateli. Vymezení podnikatele obsahuje v ustanovení § 2 zákon č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (ObchZ). Podle § 261
odst. 1 ObchZ jeho část třetí upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při
jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich
podnikatelské činnosti. Dále se však uplatní i ustanovení § 261 odst. 6 ObchZ, který
stanoví, že smlouvy mezi podnikateli, které nejsou upraveny v hlavě II, části třetí
ObchZ a jsou upraveny jako smluvní typ v OZ, se řídí příslušnými ustanoveními o
tomto smluvním typu v OZ a ObchZ. Smlouvami se přitom rozumí i právní vztahy z
nich vzniklé. Jde zde o tzv. kombinované obchody, mezi které smlouva o nájmu
nebytových prostor patří. Smlouva o nájmu není v ObchZ upravena a je tedy splněna
hypotéza pro uplatnění ustanovení §261 odst. 6 ObchZ a v případě, že podnikatelé
uzavírají smlouvu o nájmu nebytových prostor, která souvisí s jejich podnikatelskou
činností, řídí se jejich vztah ustanovením OZ o smluvním typu a dále ObchZ. OZ však
stanoví v ustanovení § 720, že nájem nebytových prostor je upraven zvláštním
zákonem, a proto se tedy použije úprava obsažená v NPNP. Platí tedy, že týká-li se
smlouva o nájmu nebytových prostor podnikatelské činnosti smluvních stran, podléhá
co do zvláštních ustanovení týkajících se tohoto typu smlouvy režimu NPNP a ve všem
ostatním, včetně možnosti dohodnout si sazbu úroků z prodlení, platí obecná ustanovení
daná pro obchodní závazkové vztahy v ObchZ. Nejvyšší soud ČR dovodil, že jelikož
ObchZ neupravuje veškeré závazkové vztahy, do nichž podnikatelé, popř. osoby uvedené
v § 261 odst. 2 ObchZ vstupují, nelze jen z toho, že určitý závazkový vztah je upraven
pouze v OZ, vyvozovat, že jde o vztah občanskoprávní. Navíc právní teorie a soudní
praxe jsou zajedno v názoru, že od účinnosti zákona č. 370/2000 Sb., kterým byl
novelizován ObchZ (tj. od 1. ledna 2001), platí, že – na rozdíl od předchozí úpravy – se
omezuje použití OZ na vztahy ze smluv uzavřených mezi podnikateli, popř. mezi státem
a samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jen na
zvláštní ustanovení daná OZ pro tento smluvní typ, ale ve všem, co pro daný smluvní typ
není dáno zvláštní úpravou, platí obecná ustanovení daná pro obchodní závazkové
vztahy ObchZ, a to kogentní vždy a dispozitivní, pokud smlouva nemá vlastní úpravu,
která by měla přednost. Pro úplnost je zapotřebí dodat, že v právní teorii a v soudní
praxi není pochyb ani o tom, že závěr, že na smlouvu uzavřenou mezi podnikateli

20

dopadají vedle ustanovení OZ i ustanovení ObchZ (§ 261 odst. 6 ObchZ), lze učinit jen
tehdy, týkala-li se taková smlouva jejich podnikatelské činnosti (§ 261 odst. 1 ObchZ). I
podnikatel si totiž může opatřovat věci nebo služby pro svou osobní potřebu, resp. pro
jinou než podnikatelskou činnost; pak samozřejmě nejde o vztah, jenž má obchodní
charakter a není důvod, aby pro něj platila speciální úprava.15
Starší právní úprava většinou nerozlišovala nájem nebytových prostor od
obecného nájemního vztahu. Historicky byl nájem nebytových prostor upraven již v
rakouském Obecném zákoníku občanském z roku 1811, známý též jako Allgemeines
Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), konkrétně v § 1090 až § 1121, které upravovaly
smlouvu nájemní, přičemž rozlišoval nájem a pacht. Nájem zahrnoval užívání věci bez
dalšího zpracování. Pacht byl naopak spojen s pílí a přičiněním nájemce a zahrnoval
především nájem zemědělských pozemků. Pacht byl zaměřen na braní požitků z věci.
Nebytové prostory pak spadaly pod nájem v užším slova smyslu. ABGB vycházel
z římské locatio conductio rei. V této koncepci locator (pronajímatel) postupoval
conductorovi (nájemci) do detence individuálně určenou věc, aby ji užíval nebo i
požíval po určitou dobu, za určitou úplatu. Vlastní vymezení nebytových prostor v
zákoně nebylo, nicméně judikatura je pod nájemní smlouvu zahrnovala – například
úplatné přenechání továrních místností a dodávání určité potřebné parní síly, nebo
pronájem místností zařízených k provozování pekařství.16
Se vznikem samostatné Československé republiky v roce 1918 bylo třeba zajistit
odpovídající kontinuitu právního řádu, kdy za tímto účelem byla zákonem č. 11/1918
Sb., o zřízení samostatného státu československého, jenž je znám také jako „recepční
norma“, převzata do československého právního řádu právní úprava rakousko-uherská,
představovaná v rámci občanského práva převážně ABGB. Tato úprava byla aplikována
až do přijetí zákona č. 141/1950 Sb., občanského zákoníku.
Socialistická právní teorie považovala, vedle osobního vlastnictví občana,
institut osobního užívání za jeden ze základních způsobů uspokojování hmotných a
kulturních potřeb občanů.17 Osobní užívání bylo charakteristické především časovou
15

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 660/2010
ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J. a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a
občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 5. Reprint původního vydání. Praha:
CODEX Bohemia, s.r.o., 1998. 7, 13, 20 s.
17
KNAPP, V.; LUBY, Š. a kol. Československé občanské právo. Svazek I. 2. přepracované a doplněné
vydání. Praha: Orbis, 1974, 382 s.
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21

neomezeností, úplatností, vázaností na občana a přechodem v případě jeho smrti. Mohlo
vzniknout pouze mezi socialistickou organizací a občanem a bylo institutem chráněným
pomocí omezení možnosti zrušení proti vůli uživatele. Právo osobního užívání se
skládalo ze čtyř druhů osobního užívání, a to z práva osobního užívání bytů, osobního
užívání jiných obytných místností, osobního užívání místností nesloužících k bydlení a
osobního užívání pozemků.
Před rokem 1990 dále upravoval užívání nebytových prostor zákon č. 111/1950
Sb., o hospodaření s některými místnostmi, jehož předmětem byly místnosti určené
k jiným účelům než obytným a zemědělským (např. kanceláře, obchodní místnosti,
dílny, garáže), kterých se dotýkal zvláštní právní režim. Tento zákon však doplňovaly
ještě další právní předpisy, především již výše zmíněný zákon č. 141/1950 Sb.,
občanský zákoník, zákon č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 109/1964 Sb.,
hospodářský zákoník, zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty aj. Národní výbory
sestavovaly a prováděly dle směrnic státního úřadu plán, podle kterého se s těmito
místnostmi hospodařilo. Právní úprava hospodaření s nebytovými prostory byla složitá a
odpovídala dřívějšímu direktivnímu způsobu hospodaření. V roce 1964 došlo k přijetí
nového občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., který zavedl institut osobního užívání
bytů, jiných místností a pozemků. Institut osobní užívání místností nesloužících
k bydlení byl upraven jako zvláštní druh osobního užívání v § 196 a § 197. Zákoník
nestanovil pozitivní definici místností nesloužících k bydlení, ale omezil se toliko na
demonstrativní výčet v ustanovení § 196 odst. 1 předmětného občanského zákoníku,
kde jako místnosti nesloužící k bydlení uvádí garáže, ateliéry, skladiště apod. Ve znění
§ 197 odst. 2 tehdejšího občanského zákoníku byl místní národní výbor oprávněn zrušit
užívání místnosti nesloužící k bydlení, jestliže vzhledem k okolnostem již nebyla
poptávána pro potřeby plánovitého hospodaření s nebytovými místnostmi a mohla tak
být přeměněna na místnost sloužící k bydlení. Shledal-li místní národní výbor, že se
vyskytly důležité důvody, mohl uživateli jako kompenzaci za zrušení poskytnout
náhradní místnost.18 Rozhodnutí o přidělení místností nesloužících k bydlení tedy
vydával místně příslušný národní výbor, a to bez ohledu na vlastnické vztahy. Občanovi
či organizaci tímto rozhodnutím národního výboru (později obecního úřadu) vzniklo
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BIČOVSKÝ, J. Občanský zákoník a předpisy souvisící. Svazek I. 2. doplněné a podstatně přepracované
vydání. Praha: Panorama, 1981, 161 s.
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právo, aby s ním vlastník objektu či subjekt, jenž vykonával právo hospodaření, uzavřel
dohodu o užívání. Právo užívání nebytových prostor vzniklo dohodou o odevzdání a
převzetí místností do užívání. Ustanovení občanského zákoníku platila pouze
v případech, kdy uživatelem byla fyzická osoba nebo tzv. nesocialistická právnická
osoba. Pro vztahy mezi organizacemi socialistického sektoru platila jedině ustanovení
hospodářského zákoníku.19
Federální shromáždění přijalo dne 23. dubna 1990 již výše zmíněný dodnes
účinný zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (NPNP), který
nabyl účinnosti 1. května 1990. Přijetí tohoto zákona přispělo k rozvoji podnikatelských
aktivit fyzických a právnických osob, postupně byl odstraněn princip, podle kterého
národní výbory rozhodovaly o užívání nebytových prostor bez ohledu na vlastnické
vztahy, došlo k minimalizaci administrativních omezení výkonu vlastnických práv při
uzavírání nájemních smluv k nebytovým prostorům. Ustanovením § 16 NPNP byla
zrušena některá ustanovení OZ a další právní předpisy, které upravovaly dosavadní
nakládání s nebytovými prostory.
Původní zákon č. 116/1990 Sb. se nevyhnul za relativně krátkou dobu své
existence řadě dílčích i rozsáhlejších změn. Celkem byl sedmkrát novelizován a právní
úprava nájmu a podnájmu nebytových prostor prošla v minulých letech celou řadou
změn.
První novely z let 1990 a 1991 především reagovaly na restituční zákony, zavedly
nové výpovědní důvody pro pronajímatele, rozšiřovaly smluvní volnost, došlo
k přesnějšímu vymezení práv a povinností smluvních subjektů a k odstranění některých
nejasností obsahu pojmů. Důvodem pro změnu zákona byla i skutečnost, že v převážné
většině lokalit došlo v oblasti trhu s nebytovými prostory k vyrovnání nabídky a
poptávky a nebyla již potřebná taková ochrana nájmů, jakou původní znění zákona
obsahovalo a bylo nutné řešit také vztahy vzniklé na základě tzv. nevypověditelných
smluv. Rovněž bylo třeba uvést do souladu v zákoně užívanou terminologii
s terminologií obsaženou v OZ.20 První novela byla provedena zákonem č. 403/1990
Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, kdy především smyslem této
19

NOVÁKOVÁ, H. Nájem a správa nebytových prostor. 3., aktualizované vydání. Praha: BOVA POLYGON,
2008. 5 s.
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NOVÁKOVÁ, H. Nájem a správa nebytových prostor. 3., aktualizované vydání. Praha: BOVA POLYGON,
2008. 7 s.
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novely bylo umožnit vlastníkům restituovaných nemovitostí nakládat podle vlastního
uvážení s nebytovými prostory ve vydaných nemovitostech. Další novela byla
provedena zákonem č. 529/1990 Sb. Novelou bylo konkrétně doplněno ustanovení § 15
odst. 2 zákona tak, že výpověď nájmu, který vznikl z práva užívání nebytových prostor
podle předpisů platných před účinností zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
je možná jen po předchozím souhlasu národního výboru, pokud jde o nájem provozních
jednotek zřízených k pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidních občanů.
Ustanovení omezuje výkon vlastnického práva v zájmu ochrany určité kategorie
zdravotně postižených občanů.21 Následující novelizace byly provedeny zákonem č.
229/1991 Sb. a zákonem č. 540/1991 Sb.
Novely z let 1999 a 2002 především odstranily některá ustanovení, která
sjednávání nájmu nebytových prostor administrativně komplikovala. Např. novela č.
302/1999 Sb., zrušila podmínku předchozího souhlasu národního výboru (obecního
úřadu, zákon č. 67/1967 Sb., o národních výborech byl zrušen zákonem č. 367/1990
Sb., o obcích) k uzavření smlouvy o nájmu místností určených k provozování obchodů a
služeb. Tento souhlas byl podmínkou platnosti takovéto smlouvy. Novela č. 522/2002
Sb., odstranila ustanovení, které dávalo možnost přikázat pronajímateli, aby pronajal
nebytový prostor určenému nájemci a z tohoto důvodu vypovědět stávající nájem.
Novela provedená zákonem č. 360/2005 Sb., je poslední a velmi významnou
změnou zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Novela přesněji vymezila
pojem nebytových prostor, který doplnila demonstrativním výčtem prostor, které se za
nebytové považují. Dále taxativně uvádí i to, co za nebytové prostory nepovažuje. Byly
upraveny práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, upraveny podstatné náležitosti
nájemní smlouvy, doplněny výpovědní důvody, došlo ke změně podmínek podnájmu,
atd. Celkově tato novela přispěla k dalšímu rozšíření smluvní volnosti subjektů
smluvního vztahu a také k souladu zákona s reálnými potřebami trhu v oblasti
nebytových prostor.
Jak již bylo naznačeno výše, 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (NOZ). Nový občanský zákoník, který nejen nahradí dosavadní
občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ale i řadu dalších soukromoprávních norem, včetně
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dosud samostatné právní úpravy nájmu a podnájmu nebytových prostor v zákoně č.
116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Hlavní změnou je též
sjednocení úpravy občanského (OZ) a obchodního zákoníku (ObchZ).
NOZ klade důraz na dispozitivnost, kogentnost je výjimečná. Celý NOZ je
protknut

zásadou

dohody

ujednání.

V rámci

relativních

majetkových

práv,

v závazkových vztazích nalezneme v NOZ instituty přenechání věci k užití jinému:


výprosa (§ 2189 - § 2192), kdy půjčitel přenechává výprosníkovi
bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba a účel užívání



výpůjčka (§ 2193 - § 2200), kdy půjčitel přenechává vypůjčiteli
nezuživatelnou věc k dočasnému a bezplatnému užívání



nájem (§ 2201 - § 2331), kdy pronajímatel přenechává nájemci věc
k dočasnému užívání za nájemné



pacht (§ 2332 - § 2357), kdy propachtovatel přenechává věc pastýři
k dočasnému užívání a požívání za pachtovné nebo poskytnutí poměrné
části výnosu z věci



licence (§ 2358 - § 2389), kdy poskytovatel poskytuje nabyvateli
oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví za odměnu



zápůjčka (§ 2390 - § 2394), kdy zapůjčitel přenechává vydržiteli
zastupitelnou věc s tím, že po čase bude vrácena věc stejného druhu

Nový občanský zákoník tedy mimo jiné rozlišuje mezi nájmem (§ 2201 a násl.
NOZ) a pachtem (§ 2332 a násl. NOZ). Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje
přenechat pastýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to
propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci. Pacht tedy
charakterizuje užívání a požívání - brání plodů a užitků (výnosů) a nabývání vlastnictví
k nim, dočasnost a úplata (pachtovné nebo část výnosu, případně kombinace). NOZ
rozlišuje zemědělský pacht (§ 2345 a násl. NOZ) a pacht závodu (§ 2349 a násl. NOZ).
Pro pachtovní smlouvu není výslovně stanovena písemná forma a přiměřeně se použijí
ustanovení o nájmu. Oproti tomu nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat
nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli
nájemné. Nájem tedy charakterizuje užívání věci, dočasnost a úplata – nájemné. NOZ
rozlišuje obecný nájem (§ 2201 a násl. NOZ), nájem bytu a domu (§ 2235 a násl. NOZ),
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nájem prostoru sloužícího k podnikání (§ 2302 a násl. NOZ), podnikatelský nájem
movitých věcí (§ 2316 a násl. NOZ), nájem dopravního prostředku (§ 2321 a násl.
NOZ) a ubytování (§ 2326 a násl. NOZ). Nájem i pacht se nově budou zapisovat do
katastru nemovitostí na návrh vlastníka (nebo s jeho souhlasem), přičemž zápis nemá
konstitutivní účinek, ale zakládá dobrou víru případného nabyvatele. Takový zápis má
význam v tom, že kdokoliv může nahlédnutím do veřejného seznamu zjistit, že věc je
pronajata. Je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo
zapsáno v souladu se skutečným právním stavem (§ 980 NOZ). Na toto ustanovení pak
navazuje i ustanovení § 2222 odst. 2, dle kterého v situaci, kdy původní vlastník
převede (prodá, daruje, smění) pronajatou věc na jiného, může nový vlastník vypovědět
nájem, pokud při koupi věci neměl důvod si myslet, že věc je pronajata. Dále
pronajímatel nemá zástavní právo k movitým věcem nájemce, má pouze zadržovací
právo. U pachtu existuje zástavní právo ve prospěch pachtýře na zajištění jeho
pohledávek vůči propachtovateli.
NOZ obsahuje převážně dispozitivní úpravu, kdy si smluvní strany mohou sjednat
právní vztahy odchylně od zákona, pokud takové ujednání stran zákon výslovně
nezakazuje nebo neporušuje dobré mravy, neporušuje veřejný pořádek, nebo nezasahuje
do práv týkajících se postavení osob (včetně práv na ochranu osobnosti). Oproti tomu
od ustanovení upravujících absolutní majetková práva (zejména věcná práva a právo
dědické) se lze odchýlit jen, připouští-li to zákon. I ohledně institutu nájmu prostor
sloužících podnikání si mohou smluvní strany ujednat jinou úpravu, odlišnou od
zákona, s výjimkou ustanovení § 2310 odst. 1 NOZ, týkajícího se výpovědi.
Předmětem nájmu dle NOZ může být věc nemovitá nebo její část, věc
nezuživatelná movitá nebo její část nebo i věc, která v budoucnu teprve vznikne (budeli ji možné dostatečně přesně určit při uzavření smlouvy). Nájem lze sjednat jak na dobu
určitou, tak na dobu neurčitou s tím, že v případě nájmu nad 50 let půjde o vyvratitelnou
domněnku doby neurčité, ale s omezenou možností výpovědi. Písemná forma je
stanovena jen u nájmu bytu a u některých úkonů stran (např. souhlasy nebo ukončení),
jinak není písemná forma výslovně stanovena a přiměřené se použijí ustanovení o
nájmu.
NOZ ve své části čtvrté (Relativní majetková práva), hlava II, díl 2, obsahuje
pododdíl 3, který je nazván - Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího
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podnikání. Vzhledem k plné náhradě stávajícího zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a
podnájmu nebytových prostor novým občanským zákoníkem se jedná o zcela novou
úpravu nájmu prostoru sloužícího k podnikání, včetně takových specifických institutů v
něm upravených, jako je převod nájmu prostoru a náhrada za převzetí zákaznické
základny. Změny se budou týkat pronájmů podnikatelských prostorů a místností.
Nebude například potřeba přímo v nájemní smlouvě uvádět, že se jedná o nájem za
účelem podnikání. V dosavadní právní úpravě je potřeba pro platnou nájemní smlouvu
uvést i účel podnikání, ke kterému bude nájem sloužit. Nájemní smlouva nebude muset
mít písemnou formu, bude tedy možné uzavřít tuto nájemní smlouvu i ústně tak, aby
byla platná. Služby, které budou poskytovány v souvislosti s podnikatelským nájmem,
je možné smluvně vyloučit. Jinak zákon předpokládá, že pronajímatel bude poskytovat
určité druhy služeb. Bude možnost pronajmout věc, která v budoucnu teprve vznikne,
je-li ji možné dostatečně přesně určit při uzavření nájemní smlouvy, tj. bude možné
uzavřít nájemní smlouvu před vydáním kolaudačního souhlasu. Pokud účelem nájmu
není ani bydlení, ani provozování podnikatelské činnosti, aplikují se obecná ustanovení
o nájmu NOZ.
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3. Nájem nebytových prostor
Nájem nebytových prostor je občanskoprávním vztahem, patřící do oblasti
soukromého práva. Nájem lze obecně charakterizovat jako závazkový právní vztah, kdy
pronajímatel nájemní smlouvou přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve
sjednané době) užíval. Mezi pojmové znaky nájemního vztahu se tak řadí: a) přenechání
užívání (případně braní požitků), b) určité věci, c) dočasnost, d) úplatnost. Úplatnost
odlišuje nájem od výpůjčky, která je bezplatným užíváním věci. Základním znakem
občanskoprávního vztahu – nájmu (tedy i nájmu nebytových prostor) je rovnost
účastníků těchto vztahů a jejich značná smluvní volnost. Účastníci rovného
občanskoprávního vztahu nemohou jeden druhému určovat práva nebo povinnosti, ty
lze dohodnout ve smlouvě, pokud nejsou stanoveny právním předpisem.22 Z ustanovení
§ 3 OZ pak vyplývá omezení smluvní volnosti, kde se stanoví, že výkon práv a
povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu
zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
Ústavní soud České republiky se k otázce smluvní volnosti vyjádřil takto: Pronajímatel
a nájemce jsou při uzavírání nájemní smlouvy vázáni pouze kogentními ustanoveními
příslušných zákonů (občanský zákoník, zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor).
Další eventuální omezení, práva či povinnosti každé smluvní strany – pokud nejsou
kogentně vyloučena – je možné jako svobodný, shodný projev vůle stran vtělit do
nájemní smlouvy v souladu jak s ústavními předpisy, tak s obecnými ustanoveními
občanského zákoníku, zejména § 34 a násl. Práva a povinnosti však nelze stanovit
obecně

závaznou

vyhláškou,

veřejnoprávním

aktem,

neboť

jde

o

poměr

soukromoprávní.23
Smlouva je jedním ze tří základních pilířů soukromého práva (vedle vlastnictví a
manželství). Smlouva je nejen nejčastější právní jednání, ale také zdaleka
nejfrekventovanější právní titul. Smlouva jako právní skutečnost, konkrétně právní titul,
k sobě připíná právní následky, totiž vznik, změnu, zánik práv a/nebo povinností.24
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NOVÁKOVÁ, H. Nájem a správa nebytových prostor. 3., aktualizované vydání. Praha: BOVA POLYGON,
2008. 9 s.
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Rozhodnutí Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 29/93
24
DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 168 s.
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Zatímco OZ smlouvu nikterak nevymezoval, NOZ mluví o účelu či smyslu smlouvy,
kdy smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem
smlouvy (§ 1724 odst. 1 NOZ). Smlouvou se práva a/nebo povinnosti zakládají
(vznikají), dohodou se mění nebo ruší (zrušují). Ujednání je pak shoda o té které
jednotlivosti v rámci smlouvy nebo dohody. Zásada pacta sunt servanda (smlouvy mají
být dodržovány) je jednou ze základních zásad soukromého práva a právního řádu
vůbec. NOZ v ust. § 3 odst. 2 písm. d) stanoví, že daný slib zavazuje a smlouvy mají být
splněny. Závazností smlouvy můžeme rozumět nejen to, že povinnost, kterou jsme
smlouvou na sebe vzali, máme splnit, viz ust. § 1759 NOZ – smlouva strany zavazuje.
Se závazností smlouvy je spojen také závazek státu nad právním postupem „dohlížet“ a
především oprávněného (toho, kdo má pohledávku) dostatečně chránit. S vázaností
smlouvou souvisí ale i to, že smlouvu, kterou jsme dobrovolně, poctivě a v dobré víře
uzavřeli, nemůžeme kdykoli a z jakéhokoli důvodu ani změnit, ani zrušit. NOZ stanoví
jednak obecně, jednak také konkrétně, kdy je možné smluvní ujednání změnit a kdy je
možno vyvázat se ze smluvního ujednání a jeho následků; může tak určit sama smlouva,
nebo kontrahenti dohodou kdykoli po uzavření smlouvy (§ 1759 NOZ). Pokud ale
zákon nebo smlouva či dohoda takový postup vylučuje, je strana až do zániku
povinnosti plnit podle smlouvy.25
V souvislosti s charakterem absolutních majetkových práv a jejich dopadů do
právního postavení třetích osob má zásadní význam jejich publicita. Většina absolutních
majetkových práv se proto zapisuje do veřejných seznamů a nově se k nim budou
zapisovat i některá práva obligační, např. nájem. Dle stávající právní úpravy nelze
nájem do katastru nemovitostí zapsat. K zápisu nájmu nebo pachtu do katastru
nemovitostí dojde na základě vkladu. Podstatné je, že tímto zápisem dojde ke změně z
obligace na věcné právo.26 Dle ust. § 984 NOZ pak bude platit zásada, podle které, neníli stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí
zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od
osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Podle důvodové zprávy sleduje
ustanovení § 984 NOZ ochranu dobré víry těch, kdo nabudou věcné právo v dobré víře
a za úplatu od osoby oprávněné podle stavu zápisů ve veřejném seznamu takové právo
25

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná
část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 170 s.
26
KORBEL, F., PRUDÍKOVÁ, D. Věcná práva v NOZ a veřejné seznamy. Právo & Byznys, 2013, č. 12. 61 s.
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zřídit. NOZ rozumí veřejným seznamem seznam věcí, který je každému přístupný bez
potřeby prokazování právního zájmu k nahlédnutí. Takovýmto veřejným seznamem je
především katastr nemovitostí, který je od 1. ledna 2014 upraven novým katastrálním
zákonem č. 256/2013, Sb. (NKatZ). NOZ předpokládá u všech veřejných seznamů
zásadu formální a materiální publicity. Formální publicita znamená obecné zpřístupnění
údajů v těchto seznamech zapsaných. Materiální publicita pak představuje reálné právní
důsledky formální publicity v podobě právního významu těchto zápisů a ochrany dobré
víry osob, které z nich vycházejí při právním jednání, kdy důsledkem této materiální
publicity je, že neznalost zapsaného údaje nikoho neomlouvá. Dále platí vyvratitelná
domněnka, že právo k věci zapsané do veřejného seznamu bylo zapsáno v souladu se
skutečným stavem a právo k věci vymazané z veřejného seznamu neexistuje. Dalším
pravidlem, které platí, je, že zapsaný stav svědčí ve prospěch osoby, která nabyla věcné
právo za úplatu a v dobré víře, a to i proti skutečnému vlastníkovi, pokud by byl zápis
v seznamu nesprávný a pokud v něm nebyla uvedena poznámka spornosti. Další
zásadou, kterou NKatZ zcela zásadně mění, je zásada priority, jež se v současnosti
uplatňuje pouze formálně. Podle NOZ platí, že pro pořadí je rozhodující doba podání
návrhu na zápis práva a práva zapsaná na základě návrhů podaných v téže době mají
stejné pořadí. NKatZ však dobu podání dále specifikuje a právní účinky vkladu přiznává
již v okamžiku, kdy byl návrh na zápis doručen katastrálnímu úřadu. Okamžik bude
v souladu s ustanovením správního řádu měřen na den, hodinu a minutu (na rozdíl od
dnešní právní úpravy, kdy právní účinky připadají na den podání návrhu). Osoba, která
tvrdí, že je na svém absolutním právu dotčena nesprávným zápisem ve veřejném
seznamu, musí uplatnit své právo určovací žalobou u soudu a rovněž musí požádat o
zápis tzv. poznámky spornosti do veřejného seznamu. Poznámka spornosti informuje o
zpochybnění zapsaného práva a má varovat další nabyvatele, že s věcí není po právní
stránce vše v pořádku. Pokud došlo k nesprávnému zápisu práva do veřejného seznamu
bez právního důvodu, působí poznámka spornosti i zpětně. Podmínkou je, že dotčená
osoba navrhne její zápis v subjektivní lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se o zápisu
dozví, a nedozví-li se, pak v objektivní lhůtě tří let a zároveň do dalších dvou měsíců
podá předmětnou žalobu k soudu. Ustanovení § 16 odst. 1 NKatZ říká, že o dotčení
právních poměrů změnou informuje katastrální úřad nejpozději den poté, co ke změně
došlo, vlastníka nemovitosti a jiného oprávněného zasláním informace na adresu
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trvalého bydliště nebo prostřednictvím datové schránky a tím NKatZ nabízí nové právo
možnosti informování nad rámec prosté informovanosti zajišťované jim jako
účastníkům řízení a podle ust. § 18 odst. 1 NKatZ katastrální úřad povolí vklad nejdříve
po uplynutí 20 dnů od odeslání informace vlastníku nemovitosti nebo jiného
oprávněného, jehož se změna práv dotýká. Zvýšení informovanosti by mělo vést
k tomu, že i v případě, že katastrálnímu úřadu budou ke vkladu předloženy podvržené
listiny, vyjde tato skutečnost najevo.
Vlastník nemovitosti, je-li nájemní vztah nebo pacht zapsán v katastru
nemovitostí, se tak chrání například v případě, kdy se rozhodne nemovitost prodat.
Zápisem objektivně informuje o existující obligaci druhou stranu. V ust. § 2221 odst. 2
NOZ stanoví, že převedl-li pronajímatel vlastnické právo k věci, nejsou pro nového
vlastníka závazná ujednání o pronajímatelových povinnostech, které zákon nestanoví.
To neplatí, pokud nový vlastník o těchto ujednáních věděl, z čehož je zřejmé, že je
takovým zápisem chráněn pro případ převodu nemovitosti vedle prodávajícího také
nájemce, zejména nemá-li v nájemní smlouvě sjednanou povinnost pronajímatele
informovat o nájmu předem v případě prodeje nemovitosti kupujícího. Podle ust. § 2222
odst. 1 NOZ nemá strana nájemní smlouvy právo vypovědět nájem jen proto, že se
změnil vlastník věci. Při opačném ujednání má pronajímatel právo nájem vypovědět do
tří měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět, kdo je nájemcem, a nájemce do tří
měsíců poté, co se o změně vlastníka dozvěděl. Ve druhém odstavci § 2222 NOZ se pak
uvádí, že neměl-li nový vlastník rozumný důvod pochybovat, že kupuje věc, která není
pronajata, má právo vypovědět nájem do tří měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel
dozvědět, že je věc pronajata a kdo je nájemcem. Nájemcova práva vůči osobě, se
kterou nájemní smlouvu uzavřel, nejsou dotčena. Zápis nájmu do katastru nemovitostí
tedy poskytuje ochranu nájemci pro případný převod nemovitosti pronajímatelem. Nový
vlastník totiž s ohledem na zapsaný nájem či pacht měl rozumný důvod pochybovat, že
kupuje věc, která není pronajata. Zápis nájmu nebo pachtu do katastru nemovitostí vždy
vyžaduje souhlas vlastníka nemovitosti. Podkladem pro takový zápis může být buď
smlouva samotná, nebo souhlasné prohlášení stran, které bude zřejmě převažovat u již
existujících vztahů, kde může dojít k situaci, kdy dříve uzavřená smlouva nesplňuje
všechny náležitosti pro zápis takového práva do katastru nemovitostí, pokud strany
nebudou chtít uzavírat novou smlouvu.
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3.1 Vznik nájmu
Nájem nebytového prostoru vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou
pronajímatel přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání (§ 3 NPNP).
Nájem nebytového prostoru vzniká uzavřením nájemní smlouvy a tedy dohodou
účastníků na jejím obsahu. Nájemní smlouva patří již k tradičním institutům
soukromého práva, je dvoustranným právním úkonem, smlouvou konsensuální, k jejíž
platnosti je nutný projev souhlasné vůle stran. Nájemní smlouva musí být uzavřena
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Nesmí být contra legem, ani infraudem legis,
ani contra bonos mores.27
Stranami této nájemní smlouvy jsou pronajímatel (vlastník nebytového prostoru
nebo jím pověřená osoba) a nájemce. Přesné označení smluvních stran je jednou ze
základních podmínek vzniku konkrétního smluvního vztahu, přesto však dle ustálené
judikatury vyplývá, že vada v označení osoby, která je účastníkem smlouvy,
nezpůsobuje sama o sobě neplatnost této smlouvy, lze-li ji odstranit za pomoci výkladu
právního úkonu v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 OZ (viz např. rozhodnutí
Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 1194/2008). Smluvními stranami
mohou být osoby jak fyzické, tak právnické. Je u nich nutná způsobilost k právům a
povinnostem a způsobilost k právním úkonům. Způsobilost k právům a povinnostem
nabývá fyzická osoba narozením (tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé) a
právnická osoba svým vznikem (zápisem do obchodního rejstříku nebo jiného zákonem
určeného rejstříku). Způsobilost k právním úkonům nabývá fyzická osoba v plném
rozsahu zletilostí (dovršením věku 18 let nebo uzavřením manželství před dovršením
18. roku věku s osobou starší 16 let).

V případě omezení způsobilosti k právním

úkonům bude třeba, aby bylo prokázáno rozsudkem soudu, kdo má oprávnění učinit
právní úkon, tj. zdali je oprávněna učinit tento právní úkon fyzická osoba s omezenou
způsobilostí sama, či zdali je toto oprávnění svěřeno zástupci. Osoba, která má právo za
osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům učinit tento právní úkon, musí své
tvrzení prokázat rozsudkem soudu vydaným podle ustanovení § 186 OSŘ. V případě, že
by právní úkon překračoval běžnou správu majetku zastupovaného, bude třeba, aby
27

SALAČ, J. Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
2003. 43 s.
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tento právní úkon byl schválen soudem (viz ustanovení § 28 OZ). V případě nezletilců
bude zastupovat dítě s největší pravděpodobností jeho zákonný zástupce, který by však
mohl potřebovat k uzavření nájemní smlouvy souhlas soudu, neboť v tomto případě by
se nemuselo za všech okolností jednat o běžnou správu nezletilcova majetku.28 Za
právnickou osobu bude jednat fyzická osoba, která k tomu má příslušné oprávnění
smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární
orgány). Statutární orgán ovšem není jediný, kdo je oprávněn za právnickou osobu
jednat. Podle ustanovení § 20 odst. 2 OZ mohou za právnickou osobu činit právní
úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech
právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Překročí-li
tyto osoby své oprávnění, vznikají práva a povinnosti právnické osobě jen pokud se
právní úkon týká předmětu činnosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o
kterém druhý účastník nemohl vědět. Při uzavírání nájemní smlouvy se mohou dát
smluvní strany zastoupit (viz obecná úprava zastoupení v OZ § 22 a násl.), avšak ze
smlouvy musí být patrno, že ji za účastníka uzavřel jeho zmocněnec. Podle ustanovení §
31 odst. 4 OZ je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být plná
moc udělena písemně. Písemně musí být plná moc udělena i tehdy, netýká-li se jen
určitého právního úkonu. Překročí-li zmocněnec při jednání své oprávnění jednat za
zmocnitele nebo v případě, kdy jedná někdo za jiného bez plné moci, je z tohoto jednání
zavázán sám, ledaže ten, za koho bylo jednáno, právní úkon dodatečně bez zbytečného
odkladu schválí (§ 33 odst. 2 OZ). Vlastníkem nebytového prostoru může být i více
osob najednou, a to jak v podílovém spoluvlastnictví, tak ve společném jmění manželů.
Podle ustanovení § 139 odst. 1 OZ z právních úkonů týkajících se společné věci jsou
oprávněni a povinni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně. K platnosti nájemní
smlouvy jakožto právního úkonu týkajícího se společné věci (nebytových prostor) je
dostačující projev vůle většinového spoluvlastníka. Okolnost, že druhý spoluvlastník
smlouvu nepodepsal, nezpůsobuje její neplatnost. S ohledem na znění § 139 OZ je nutno
vycházet z toho, že smlouva byla uzavřena z rozhodnutí většinového spoluvlastníka,
který je také smluvní stranou za pronajímatele.29
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FIALA, J.; SELUCKÁ, M. Nebytové prostory – vlastnictví, nájem a podnájem. 1. vyd. Brno: Computer
Press, a. s., 2007. 90 s.
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Při uzavírání nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor musí být kromě
podmínek a obsahových náležitostí definovaných v NPNP dodrženy také obecné
náležitosti právních úkonů a stanovený postup při uzavírání smluv podle ustanovení OZ
(§ 34 - § 51).
Zákon v případě nebytových prostor výslovně vyžaduje písemnou formu nájemní
smlouvy, přičemž § 40 odst. 1 OZ stanoví: nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou
stanoví zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný, tzn., že nedostatek písemné formy
smlouvy o nájmu nebytových prostor by způsobil její neplatnost. Písemná forma
právního úkonu předpokládá existenci dvou náležitostí: písemnosti a jejího podpisu.
Písemnost spočívá v tom, že projev vůle (právní úkon) jednajícího subjektu zahrnuje
podstatné náležitosti zachycené v písemném textu listiny (právně významný je pouze
ten projev vůle jednajícího, který je vyjádřen v písemném textu; proto event. záměry
jednajícího v písemném textu nevyjádřené jsou právně bezvýznamné). Text může být
napsán vlastní rukou samotného jednajícího, popř. rukou jiné osoby, strojem, tiskem;
může však být s ohledem na využití moderních metod občanskoprávního styku učiněn i
telegraficky, dálnopisem či elektronickými prostředky, jež – a to je nezbytná podmínka
– umožňují zachycení obsahu právního úkonu, jakož i určení osoby, která právní úkon
učinila. Písemný projev musí být zároveň podepsán. Písemný projev je platný až od
podpisu jednající osoby. Dle judikatury je splněna náležitost písemného právního úkonu
– podpisu jednající osoby i tehdy, je-li podpis umístěn v záhlaví dokumentu a nikoliv na
konci textu (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo
492/2006). Činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy vždy na téže listině
(to znamená, že každý ze subjektů smlouvy se může podepsat na jiném stejnopise
listiny). V praxi však jsou častější projevy vůle účastníků smlouvy na téže listině.
V určitých případech, konkrétně u smlouvy o převodu nemovitostí, však zákon
výslovně stanoví, že projevy subjektů musí být na téže listině (§ 46 odst. 2 OZ). Na
rozdíl od textu písemností musí být podpis zásadně vlastnoruční. Možnost nahrazení
podpisu mechanickými prostředky (např. razítkem, faksimile, reprodukcí podpisu na
tiskopise) přichází v úvahu tam, kde je to v občanskoprávním styku – objektivně
posuzováno – jako obvyklé. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu doplnil
s účinností od 1. října 2000 dosavadní § 40 odst. 3 OZ tímto způsobem: je-li právní
úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky podle
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zvláštních předpisů. Výjimka platí i o písemných právních úkonech těch, kteří
nemohou, tj. buď skutečně nemohou (ať trvale v důsledku choroby či tělesné vady, či
dočasně např. v důsledku svého zranění) psát anebo neumějí číst ani psát (neovládají
čtení či psaní). V těchto případech je třeba úředního zápisu (ve formě notářského
zápisu). Úřední zápis se však u těchto osob nevyžaduje, mají-li schopnost seznámit se
s obsahem právního úkonu za pomoci přístrojů či speciálních pomůcek anebo
prostřednictvím jiné zvolené osoby a dále jsou-li schopny listiny vlastnoručně
podepsat.30 Podle ustanovení § 46 odst. 2 OZ pro uzavření smlouvy písemnou formou
stačí, dojde-li k písemnému návrhu nájemní smlouvy (oferta) a k jeho písemnému přijetí
(akceptem), smlouva o nájmu nebytových prostor tedy nemusí být uzavřena na jedné
listině, neboť v důsledku nájemní smlouvy nedochází k převodu nemovitosti. Podle
ustanovení § 40 odst. 3 OZ je pak písemný právní úkon (tedy i písemný návrh na
uzavření smlouvy) platný jen tehdy, je-li podepsán jednající osobou (tedy oferentem).
Písemně uzavřená dohoda, pro kterou byla stanovena písemná forma již při jejím
vzniku, může být změněna nebo zrušena pouze písemně (§ 40 odst. 2 OZ).
Nová právní úprava obsažená v NOZ ohledně ustanovení týkající se vzniku
nájemní smlouvy odkazuje na obecnou úpravu nájmu. V ustanovení § 2201 NOZ se
stanoví, že nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc
k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.
Pojmovými vlastnostmi nájmu je zejména úplatné přenechání věci k užívání, dočasné
přenechání věci k užívání (na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, ale vždy dočasně) a
nespotřebitelnost věci, která je přenechávána k užívání. Ustanovení NOZ umožňuje
ujednat nájem i věci, která v budoucnu teprve vznikne. Typicky je tomu tak u nově
stavěných budov. Vlastník věci, u níž je vlastnické právo k ní zapsáno ve veřejném
seznamu, má právo, nikoliv však povinnost, navrhnout či požadovat, aby do veřejného
seznamu bylo zapsáno i nájemní právo. Z ustanovení NOZ vyplývá, že odpadá
dosavadní povinnost uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory písemně a bude
nově možnost uzavřít takovouto smlouvu ústně, mlčky, gestem, kývnutím hlavy, bude-li
naprosto zřejmé, kdo jsou její strany, co je pronajímáno, doba nájmu i cena za nájem.
Obecně oproti stávající úpravě nový občanský zákoník odstranil v řadě případů
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JEHLIČKA, O.; ŠVESTKA, J.; ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H.
Beck 2001, 256 s.
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požadavek písemné formy. Jestliže má právní úkon (v NOZ nově pojem „právní
jednání“ – neboť podle důvodové zprávy k NOZ se při úpravě projevů vůle
vyvolávajících právní následky v těchto projevech chtěné a právem reprobované opouští
dosavadní pojetí právního úkonu jako pojmového reliktu totalitního práva, kdy osnova
NOZ se vrací k tradičnímu českému právnickému pojmosloví a v rámci toho také
k pojmu „právní jednání“31) písemnou formu a nejde o zákonný požadavek, bude jej
možné změnit i v jiné formě bez sankce neplatnosti (§ 564 NOZ), oproti ustanovení §
40 odst. 2 OZ.

3.2 Náležitosti nájemní smlouvy
Zákon stanoví podstatné náležitosti nájemní smlouvy, jež dle ustanovení § 3
NPNP jsou:


předmět nájmu



účel nájmu



výše nájemného



úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového
prostoru nebo způsob jejich určení



doba, na kterou se nájem uzavírá, pokud nejde o nájem na dobu neurčitou



údaj o předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém
nebytovém prostoru (jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání)

Pro vznik nájemní smlouvy je důležité, aby se strany na obsahových náležitostech
smlouvy dohodly. Při absenci některé z těchto výše uvedených obligatorních náležitostí
bude nájemní smlouva považována za neplatnou. S ohledem na ustanovení § 40a OZ
(taxativní případy relativní neplatnosti) půjde o absolutní neplatnost právního úkonu.
Absolutní neplatnost znamená, že právní úkon je neplatný od počátku (ex tunc) bez
ohledu na to, zda se někdo důvodu neplatnosti dovolal, a je nerozhodné, zda došlo
k vydání soudního rozhodnutí určujícího, že právní úkon je neplatný. Absolutní
31

ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, 250
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neplatnost rovněž není možné zhojit například tím, že dodatkem ke smlouvě budou
sjednány chybějící povinné náležitosti smlouvy.32 Neplatnost právního úkonu v právní
teorii rozlišujeme na absolutní, kdy tato působí vůči každému a jíž se proto může
dovolat každý, kdo na tom má právní zájem. Soud k této neplatnosti přihlíží i bez
návrhu (ex offo) a dále na neplatnost právního úkonu relativní, které se může dovolávat
jen účastník právního úkonu, který byl důvodem neplatnosti postižen (byl vadným
právním úkonem dotčen). Právní úkon, u kterého je dán důvod relativní neplatnosti, se
považuje za platný, pokud se ten, na jehož ochranu je relativní neplatnost stanovena,
neplatnosti právního úkonu nedovolá. Záleží na úvaze oprávněného subjektu, zda se
chce neplatnosti právního úkonu dovolat či nikoliv. Právo dovolat se relativní
neplatnosti se promlčuje v tříleté promlčecí době od okamžiku, kdy mohlo být toto
právo poprvé vykonáno.
Pokud by na základě neplatné smlouvy již došlo k plnění, půjde o bezdůvodné
obohacení ve smyslu ustanovení § 451 odst. 2 OZ a každý z účastníků je povinen vrátit
druhému vše, co podle ní dostal (§ 457 OZ). Právo na vrácení toho, co účastník neplatné
smlouvy podle ní dostal, je právem majetkovým, které přechází na dědice. V případě,
kdy nebude možné vydat vše, co bylo bezdůvodným obohacením nabyto, zejména
proto, že obohacení spočívalo ve výkonech (prospěch pronajímatele spočívající
v užívání), musí být poskytnuta peněžitá náhrada. Pokud její výše není předpisem
stanovena, určí jí soud podle své úvahy (§ 136 OSŘ). Tato úvaha se musí opírat o
finanční ocenění prospěchu, který účastníku užíváním věci vnikl. Majetkovým
vyjádřením tohoto prospěchu je peněžitá částka, která odpovídá částkám vynakládaným
obvykle v daném místě a čase na užívání věci, zpravidla právě formou nájmu, a kterou
by nájemce byl povinen plnit podle platné nájemní smlouvy; důvodně se tedy tato
náhrada poměřuje s obvyklou hladinou nájemného.33 Ohledně rozsahu vydání a
případné peněžité náhrady dále pojednává ustanovení § 458 OZ. V případě
obchodněprávního vztahu, kdy není bezdůvodné obohacení v obchodním zákoníku
upraveno a úprava institutu bezdůvodného obohacení v OZ se vztahuje i na obchodní,
bude se ohledně promlčecí lhůty aplikovat ustanovení obchodního zákoníku o

32

LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. 3., doplněné a
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 14 s.
33
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promlčení, k tomu viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo
427/2005.
Jak již bylo uvedeno výše, nový občanský zákoník v ustanovení § 2201 stanoví,
že nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému
užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Nově tedy již zákon
nestanoví podstatné náležitosti nájemní smlouvy, tak jako dle dosavadního ustanovení §
3 NPNP. Vzhledem k relativně podrobné úpravě přímo v NOZ není z právního hlediska
zapotřebí, aby nájemní smlouva obsahovala další právní ujednání ohledně práv a
povinností z nájmu vyplývajících. Ustanovení § 2205 až § 2234 NOZ upravují všechna
základní práva a povinnosti, které z nájmu pro tu kterou stranu vyplývají. Takže
v podstatě stačí, když si smluvní strany v nájemní straně dohodnou označení
pronajímatele, označení nájemce, označení pronajímané věci a dobu nájmu a nájem
řádně vznikne. Strany si samozřejmě mohou ujednat i další podmínky, zákonem
nespecifikované. Strany si mohou ujednat i úpravu jinak, ba dokonce i úplně opačně,
než stanoví zákon.
Nový občanský zákoník (NOZ) již nepoužívá pojem právní úkon. Místo tohoto
pojmu se používá pojem právního jednání (§ 545 a násl. NOZ). Do určité míry nejde
jenom o prostou změnu v terminologii, ale nejspíše o změnu koncepce a určitou
diskontinuitu oproti dosavadní úpravě včetně judikatury. Nový občanský zákoník
rozlišuje náležitosti, které jsou nezbytné pro vznik právního jednání a náležitosti, které
jsou nezbytné pro platnost právního jednání. Existence právního jednání vyžaduje, aby
se jednalo o vůli jednající osoby, aby šlo o vůli vážnou a dostatečně srozumitelnou a
určitou. Pro platnost právního jednání se vyžadují náležitosti subjektu (svéprávnost),
náležitosti projevu (forma), náležitosti vůle (absence omylu, svoboda) a náležitosti
předmětu (dovolenost a možnost). Nový občanský zákoník se odklání od koncepce
absolutní neplatnosti jako obecného následku vad právního jednání a s vadami právních
jednání spojuje různé následky. Jde-li o neplatné právní jednání, půjde zásadně o
neplatnost relativní. O neplatnost absolutní půjde pouze v případech vyjmenovaných
v ustanovení § 588 NOZ, kde se stanoví, že soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti
právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a
zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k
plnění od počátku nemožnému. V ostatních případech půjde o neplatnost relativní, kdy
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dotčený subjekt musí neplatnost namítnout (§ 586 NOZ), jinak se právní jednání
považuje jako za platné. Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník ruší i stávající
obchodní zákoník, dojde ke sjednocení úpravy občanského a obchodního zákoníku. Nový
občanský zákoník již neobsahuje taxativní výčet jednotlivých skutkových podstat
bezdůvodného obohacení. Dochází k výraznější ochraně dobré víry při nabývání
bezdůvodného obohacení.

3.2.1 Předmět nájmu

Předmětem nájemní smlouvy je přenechání nebytových prostor k užívání.
Konkrétní nebytové prostory by měly být charakterizovány v souladu s jejich stavebním
určením. Ve smlouvě musí být předmětné nebytové prostory vymezeny především
určením nemovitosti, ve které se nacházejí, včetně bližšího určení podlaží či jiné
specifikace umístnění prostor. Určit nemovitost je možné především její adresou,
katastrálním územím, parcelním číslem, popřípadě geometrickým nebo jiným plánem či
jiným vhodným způsobem, aby nevznikla pochybnost, o jaké nebytové prostory jde.34
Nebytové prostory jako předmět nájmu musí být tedy vymezeny dostatečně určitě, jinak
by bylo možné považovat danou nájemní smlouvu za neplatnou (§37 odst. 1 OZ). Dále
nelze než doporučit přesně označit případné příslušenství nebytových prostor (místnosti,
prostory) a vybavení nebytových prostor (kotel, vestavěné skříně, apod.), popř. vymezit
nebytový prostor plánem, který bude nedílnou součástí předmětné nájemní smlouvy.
Rovněž bude účelné, uvést do nájemní smlouvy v jakém stavu je nebytový prostor
předáván. Sama okolnost, že pronajímané nebytové prostory nejsou ve stavu popsaném
ve smlouvě, absolutní neplatnost nájemní smlouvy nezpůsobuje. Je-li předmět nájmu
zčásti nebo zcela nezpůsobilý ke smluvenému užívání, popř. neodpovídá-li stavu
popsanému ve smlouvě, má nájemce – vedle možnosti věc od pronajímatele v tomto
stavu nepřevzít – i jiné právní prostředky ke zjednání nápravy. Neplatnost podle § 37
odst. 2 OZ (je-li předmětem právního úkonu plnění nemožné) předpokládá, že jde o
počáteční, objektivní a trvalou nemožnost plnění, a to buď právní, nebo fyzickou.
Jestliže je plnění fakticky i právně možné, jiná než smluvená vlastnost či stav předmětu
34
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plnění nemá sama o sobě za následek absolutní neplatnost právního úkonu, a to ani
podle ust. § 39 OZ, podle nějž je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo
účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.35
Specifická je otázka související s nájmem nemovitosti jako celku, jsou-li její
součástí jak byty, tak nebytové prostory, nebo i v případě, že obsahuje pouze nebytové
prostory. Nejvyšší soud přijal právní závěr, že předmětem nájmu může být i soubor věcí
v právním smyslu, podle okolností např. byt, nebytové prostory, pozemek, které se
pronajímají ke specifickému účelu jako ucelený soubor, jako věc hromadná (universitas
rerum), kdy nejde o nájem jednotlivých nemovitostí, nýbrž o nájem věci podle § 663 a
násl. OZ ve smyslu § 118 odst. 1 OZ, podle něhož předmětem občanskoprávních vztahů
jsou mimo jiné věci.36 Za takové situace se právní režim nájemního vztahu řídí
občanským zákoníkem (§ 663 a násl. OZ).
Ustanovení § 1 písm. a) NPNP hovoří v případě nebytových prostor o místnostech
nebo souborech místností, z čehož vyplývá, že předmětem nájmu musí být místnost, tj.
místně a prostorově uzavřená část stavby vymezená podlahovou plochou, stropem a
stěnami. V praxi je ovšem obvyklé, že se pronajímají i prostory, které místnostmi
nejsou. Typicky se jedná o podzemní garážová stání, která jsou částí většího prostoru
(místnosti). Takové prostory (části místností) však v souladu s gramatickým výkladem
ustanovení § 1 NPNP nemohou být předmětem nájmu dle NPNP, protože se nejedná o
samostatné místnosti (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 1942/2002) a
budou tyto nejspíše spadat pod režim obecné nájemní smlouvy upravené v OZ. Také se
vyskytují názory, že vzhledem k účelu pronájmu je vhodnější na takové nájemní vztahy
aplikovat ustanovení zákona NPNP per analogiam. Obecná ustanovení OZ se totiž
vztahují pouze na nájem věci, přičemž část místnosti (koneckonců ani samotná místnost
- prostor) věcí v právním smyslu není. Při analogii je nutné použít ustanovení, která
upravují vztahy obsahem i účelem nejbližší. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o
části nebytového prostoru, je na místě zvážit, zda úprava dle NPNP není právě úpravou
nejbližší a zda by se neměla per analogiam aplikovat.
Smlouvu o nájmu nebytových prostor lze platně uzavřít jen ohledně takových
prostor, které byly ve smyslu § 85 odst. 1 dřív. staveb. zák. určeny jako nebytové
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prostory kolaudačním rozhodnutím, případně stavebním povoleném, a to jen k účelu,
který byl v takovém rozhodnutí nebo povolení stanoven.37 V případě, kdy ještě nedošlo
ke kolaudaci nebytových prostor, nelze tedy platně uzavřít nájemní smlouvu.
Oproti tomu ustanovení § 2202 odst. 2 NOZ stanoví, že pronajmout lze věc,
která v budoucnu teprve vznikne, je-li ji možné dostatečně přesně určit při uzavření
nájemní smlouvy. Díky nové právní úpravě účinné od 1. ledna 2014 bude možnost
uzavřít nájemní smlouvu ještě před vydáním kolaudačního souhlasu. Podle ustanovení
NOZ předmětem nájmu budou prostory nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování
podnikatelské činnosti. Pokud účelem nájmu nebude ani bydlení, ani provozování
podnikatelské činnosti, budou se aplikovat pouze obecná ustanovení o nájmu.
V případě, kdy bude pronajatá věc (tedy i nebytový prostor) zapsána do veřejného
seznamu (katastru nemovitostí), zapíše se do veřejného seznamu i nájemní právo, pokud
to navrhne vlastník věci (nebytového prostoru) nebo pokud to se souhlasem vlastníka
navrhne nájemce věci (§ 2203 NOZ). Zápis nájemního práva do katastru nemovitostí
nebude mít konstitutivní účinek, ale bude zakládat dobrou víru případného nabyvatele,
jak již bylo uvedeno výše.

3.2.2 Účel nájmu

Další podstatnou náležitostí nájemní smlouvy o nebytovém prostoru je sjednání
účelu, ke kterému budou konkrétní nebytové prostory sloužit. Účel užívání nebytových
prostor by měl vycházet ze stavebně-technického určení nebytových prostor, především
tedy z kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu, apod. Posouzení žádoucího
souladu mezi stavebním určením nebytových prostor a účelem jejich nájmu, jak tento
soulad požadovalo v době sjednání nájemní smlouvy ustanovení § 3 odst. 2 NPNP,
vychází zajisté z výkladového závěru, podle něhož lze smlouvu o nájmu nebytových
prostor platně uzavřít jen ohledně takových prostor, které byly ve smyslu stavebního
zákona určeny jako nebytové kolaudačním rozhodnutím, případně stavebním povolením,
a to jen k účelu, jenž byl v takovém rozhodnutí nebo povolení stanoven. Změna způsobu
užívání prostor by musela být podložena rozhodnutím příslušného stavebního úřadu o
této změně. Podle okolností případu však soud, byť z kolaudačního rozhodnutí v zásadě
37
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vychází, nemusí být tímto rozhodnutím vázán za takového stavu, kdy byly prostory, ač
původně zčásti třeba i bytové, užívány po desetiletí k určitému účelu jako nebytové
s vědomím a souhlasem stavebního úřadu.38

Účel užívání může být ve smlouvě

vymezen daleko podrobněji než v těchto příslušných stavebních povoleních. Může to
poté např. pronajímateli ulehčit dát výpověď nájemci z důvodu užívání nebytových
prostor v rozporu se smlouvou.
Zákon č. 116/1990 Sb. v § 3 odst. 2 vyžaduje soulad mezi stavebním určením
pronajatých prostor a mezi účelem nájmu, jak je sjednán v nájemní smlouvě. Pro
posouzení platnosti nájemní smlouvy není rozhodné, k jakému účelu nájemce skutečně
pronajatý prostor užívá, jestliže je zachován soulad mezi stavebním určením a
sjednávaným účelem nájmu. Jestliže nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se
smlouvou, mj. v rozporu se sjednaným účelem nájmu, není smlouva z tohoto důvodu
neplatná; pronajímatel má vůči nájemci výpovědní důvod podle § 9 odst. 2 písm. a) cit.
zák.39 V zájmu pronajímatele tedy půjde o co možná nejpřesnější vymezení účelu
užívání a naopak v zájmu nájemce bude výhodnější co nejobecnější vymezení účelu
užívání daných nebytových prostor. Při stanovení souladu stanoveného účelu nájmu a
skutečného užívání je třeba si pomoci i judikaturou, která vychází ze skutečnosti, že
nebytový prostor může být pronajat k účelu, který je sice v souladu s jeho stavebním
určením, ale současně vykazuje určité znaky, které se z rámce stavebního určení
vymykají (viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. Cdo 34/92). Požadovaný
soulad činnosti se stavebním určením pronajatých prostor je dán za předpokladu, že
činnost v souladu se stavebním určením vykonávaná při provozu, převažuje nad dalšími
činnostmi, jež jsou v pronajatých prostorách prováděny.
V případě, že v průběhu nájemního vztahu dojde ke změně účelu užívání
uvedeného ve smlouvě, je třeba ohledně této změny uzavřít písemný dodatek k nájemní
smlouvě. Nestačí ústní souhlas či vědomost pronajímatele o tom, že nájemce změnil
účel nájmu. Souhlas pronajímatele s tím, aby nájemce užíval nebytové prostory k jinému
účelu, než bylo sjednáno v nájemní smlouvě, není pro dalšího nabyvatele nemovitosti
závazný.40 Účel nájmu musí být samozřejmě zákonem dovolený, možný.

38

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 2899/2005
Rozhodnutí Vrchního soudu Praha sp. zn. 11 Cmo 13/96
40
Rozhodnutí Nejvyššího soudu v ČR sp. zn. 20 Cdo 1656/99
39

42

Podle nové úpravy v NOZ účel nemusí být výslovně vyjádřen v nájemní smlouvě,
pokud prostor převážně slouží podnikání (§ 2302 odst. 1 NOZ). Podle nové právní
úpravy tedy již nebude podstatnou náležitostí smlouvy o nájmu nebytových prostor účel
nájmu a rozhodující bude skutečnost, že prostor, který bude předmětem nájemního
vztahu, bude sloužit převážně

k podnikání.

Veřejnoprávní

(stavební) určení

pronajímaných prostor přitom nebude pro posuzování nájmu podle ustanovení NOZ
rozhodující. Užívání prostor sloužících k podnikání v rozporu s jejich stavebním
určením však může založit odpovědnost za některý správní delikt dle práva veřejného.
Nájemce podle us. NOZ také nebude mít právo provozovat jinou činnost nebo
měnit způsob či podmínky jejího výkonu, než jak to bude vyplývat z účelu nájmu nebo
z jiného ujednání stran, anebo z toho, co bude možné důvodně očekávat při uzavření
smlouvy, pokud by tato změna působila zhoršení poměrů v nemovité věci nebo by nad
přiměřenou míru poškozovala pronajímatele nebo ostatní uživatele nemovité věci.
Uvedené ustanovení nebude nutné aplikovat v případě, kdy se v důsledku změny
poměrů na straně nájemce změní jeho činnost v některém ohledu jen nepodstatně (§
2304 NOZ). Toto ustanovení dle důvodové zprávy k NOZ představuje dosud chybějící
úpravu, jejíž potřeba byla a je zjevná. Takto nájemce sice nemá právo bez souhlasu
pronajímatele zásadně změnit činnost nebo okolnosti jejího výkonu (např. denní dobu
výkonu činnosti), má však možnost dohodnout se s pronajímatelem o takové změně,
která bude provázena třeba změnou výše nájemného. Jinak má pronajímatel – kromě
práva na náhradu škody – právo nájem vypovědět (neodpoví-li nájemce přiměřeným
způsobem na jeho výzvu k nápravě).41

3.2.3 Nájemné a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním NP

Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajímatel
přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání, a tedy můžeme říct, že
pojmovým znakem nájmu je jeho úplatnost. Pokud by byla nájemní smlouva
bezúplatná, byla by považována za neplatnou (případně by šlo o výpůjčku, viz např.
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 516/2005, kde se konstatuje, že
41
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smlouva, jejímž obsahem je přenechání nemovitostí k dočasnému a bezplatnému
užívání, je smlouvou o výpůjčce). V praxi se vyskytují případy, kdy je nájemné
stanoveno nějakou symbolickou částkou (např. jednou korunou), avšak i tyto mohou být
s přihlédnutím k ustanovení § 39 OZ považovány za neplatné, neboť účelem takové
smlouvy zřejmě bude obcházení ustanovení zákona.
Již od počátku účinnosti zákona NPNP zde byla cenová regulace. Na sklonku
roku 1990 byl přijat zákon č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, na jehož podkladě byla
přijata vyhláška č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor.
Nebytové prostory byly rozděleny podle účelového určení a k nim byly přiřazeny
cenové stropy nájemného. Do svého zrušení vyhláška upravovala maximální výši
nájemného za 1 m2 podlahové plochy nebytových prostor vypočtené z ročních sazeb.
Dále obce měly právo stanovit, vzhledem k atraktivitě prostředí a výhodnosti polohy
nájemné vyšší popř. bez omezení. Cenová regulace prodělala několik změn. Nakonec se
ale správně dospělo k závěru, že nabídka trhu je již taková, že je možné cenovou
regulaci zcela zrušit a k tomu došlo zrušením uvedené vyhlášky vyhláškou č. 168/1994
Sb. s účinností od 1. 10. 1995. Současná úprava je tak vlastně postavena na smluvních
cenách. Přesto však nelze uvažovat absolutně volně. Je zde nutné připomenout, že podle
ustanovení § 671 odst. 1 OZ zná zákon tzv. obvyklé nájemné. Další omezení lze
spatřovat v obecných ustanoveních zákona o cenách – nemělo by docházet
k nepřiměřenému hospodářskému zisku.42
Výše nájemného tedy není v současné době regulována a je závislá na dohodě
účastníků smlouvy. Zpravidla se odvíjí od polohy nebytových prostor, jejich vybavení,
rozlohy, nebo i v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb s nájmem souvisejících.
Ustanovení § 7 odst. 1 NPNP stanoví: není-li výše nájemného upravena obecně
závazným právním předpisem, stanoví se dohodou. Výše nájemného nemusí být
výslovně stanovena částkou, může být určen pouze způsob jejího výpočtu, který však
musí být dostatečně určitý. Taktéž v nájemní smlouvě může být namísto výslovně
sjednané výše nájemného, ustanovení o způsobu určení této výše v budoucnosti. Jde o
úpravu, která má určitý odraz v § 50b OZ, ze kterého vyplývá možnost, aby se účastníci
dohodli, že obsah smlouvy bude ještě doplněn, pokud přitom dali nepochybně najevo,
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že smlouva má platit, i kdyby k dohodě o zbytku obsahu smlouvy nedošlo. Za těchto
okolností se přiměřeně použije § 50a OZ, upravující smlouvu o smlouvě budoucí.
V podmínkách nájemní smlouvy jde o závazek určit výši nájemného nebo úhrady za
poskytované služby způsobem stanoveným v nájemní smlouvě. Tento způsob může
spočívat např. ve stanovení vzorce výpočtu výše v závislosti na výši inflace či indexů
určitých cen nebo v rozhodnutí třetí nezávislé osoby (rozhodce, znalce apod.). Zřejmě
za nepřípustné by bylo považováno ujednání, které by stanovení výše úhrady svěřovalo
do moci jednoho z účastníků nájemní smlouvy (pronajímatele nebo nájemce). Občanský
zákoník v tomto směru vyžaduje dohodu stran. Přenesení takového rozhodnutí na vůli
jedné strany by bylo třeba považovat za neplatné ujednání, a to nejméně pro rozpor
s dobrými mravy. V případě smlouvy mezi podnikateli by se použilo ustanovení § 269
odst. 3 ObchZ.43
Nájemné může být hrazeno jak v české měně, tak i v cizí, v penězích nebo je
možné sjednat naturální plnění, i když to bude velmi výjimečně. V nájemní smlouvě je
zpravidla určena též splatnost nájemného, která je bez jakékoli obligatorní úpravy a je
tedy závislá na dohodě účastníků smlouvy. Většinou je sjednána periodicky, a to
měsíčně, čtvrtletně či ročně. V praxi si často smluvní strany sjednávají, že při podpisu
nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit několik splátek nájemného dopředu.
V případě, že smlouva neobsahuje ujednání o splatnosti, použijeme ustanovení § 7 odst.
2 NPNP, který podpůrně stanoví, že nájemné spolu s úhradou za plnění poskytovaná
v souvislosti s užíváním nebytového prostoru se platí v měsíčních splátkách předem
vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dále je důležité, aby strany
tohoto smluvního vztahu též určily způsob placení nájemného a úhrad za služby.
V případě, že ve smlouvě chybí dohoda o místě plnění, platí úprava uvedená
v ustanovení § 567 OZ. Plnění prostřednictvím poskytovatele platebních služeb
upravuje § 567 odst. 2 OZ. V případě, kdy není v nájemní smlouvě sjednáno, zda bude
nájemce platit nájemné na určený účet pronajímatele složením hotovosti či
bezhotovostním převodem, nejedná se o nedostatečné určení způsobu platby
nájemného, viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 1713/1998.
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Jestliže smlouva o nájmu nebytových prostor neobsahuje ujednání o změně výše
sjednaného nájemného při změně zákonné sazby daně z přidané hodnoty a zároveň
nedošlo k dohodě mezi účastníky o změně výše nájemného, nelze po dobu trvání nájmu
dohodnuté nájemné zvyšovat o rozdíl mezi zákonnou sazbou daně z přidané hodnoty
v době uzavření smlouvy a sazbou (zvýšenou) v době placení nájemného.44 Často
v nájemní smlouvě bývá ujednání o kauci, která slouží na úhradu dlužného nájemného a
poskytovaných služeb. O kauci, její výši a podmínkách jejího použití (za jakých
podmínek může pronajímatel kauci použít, povinnost nájemce kauci doplnit, za jakých
podmínek po skončení nájemního vztahu má pronajímatel povinnost kauci nájemci
vrátit) se však musí smluvní strany dohodnout.
V nájemní smlouvě musí být určeny i úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti
s užíváním nebytového prostoru. Může jít o služby podle povahy prostor poskytované,
jako např. dodávky energií a vody, odvoz odpadků, úklid prostor, jejich ostraha,
dodávka zásilek a recepční a informační služby. Ve smlouvách o nájmu nebytových
prostor ve velkých obchodních centrech bývá sjednávána i úplata za zajišťování
reklamy a propagace nákupního centra na plakátech, v mediích či informačních
materiálech.45 Ne však ve všech případech je s nájmem nebytových prostor spojeno
některé z uvedených plnění. Rozsah a obsah závisí především na dohodě stran. Je třeba
uvést rozsah poskytovaných služeb a úhradu za ně, respektive výši záloh na jednotlivé
druhy služeb a jejich následné vyúčtování k určitému datu. Cena služeb by neměla být
bez bližší specifikace zahrnuta do nájemného. Ve smyslu § 3 NPNP nemůžeme za
nájemné označit celkovou částku, která zahrnuje nájemné i úhradu za služby. Dle
judikatury bychom takovou smlouvu posuzovali jako neplatnou s přihlédnutím k § 37
odst. 1 OZ, neboť takové smluvní ujednání by bylo neurčité a nesrozumitelné.
Smlouva o nájmu a podnájmu nebytových prostor musí mít podle § 3 zákona č.
116/1990 Sb. písemnou formu a musí obsahovat předmět a účel nájmu, výši a splatnost
nájemného a způsob jeho platby. Neobsahuje-li smlouva o nájmu nebytových prostor
uvedené náležitosti, je neplatná. Je-li nájemné sjednáno pevnou částkou za jednotku
plochy s tím, že v této částce je zahrnuta úhrada za elektrickou energii, vodné a stočné,
teplo, strážní službu, pojištění a úklid bez rozlišení (uvedení) částky představující
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nájemné a dalších částek představujících úhradu za energie a další služby, je nutné
dospět k závěru, že takováto smlouva nemá stanovené náležitosti, neboť v ní není
zejména určena výše nájemného, a proto je absolutně neplatná (§ 3 odst. 4 zák. č.
116/1990 Sb.).46
Na poměrnou slevu z nájemného má nájemce nárok za podmínky, že může užívat
nebytový prostor jen omezeně a to z důvodu, že pronajímatel neplní své povinnosti ze
smlouvy nebo povinnosti stanové NPNP (§ 8 NPNP). Nárok na slevu z nájemného
nevzniká v těch případech, kdy pronajímatel sice neplní své povinnosti, ale neplnění
způsobuje, že nájemce může užívat nebytový prostor jen omezeně. Může jít například o
neplnění povinností spočívající v úklidu společných prostor. Touto úpravou se však
nevylučuje odpovědnost za vady poskytnutého plnění nebo škodu vzniklou v tomto
důsledku. Poměrnost slevy na nájemném bude záležet především na rozsahu a délce
omezení nájemce při užívání nebytových prostor. Předpokladem uplatnění slevy
z nájemného bude uplatnění nároku nájemce vůči pronajímateli. Podle § 675 OZ je
nutné toto právo uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne,
nebude-li uplatněno do šesti měsíců ode dne, kdy došlo ke skutečnostem toto právo
zakládajícím. Forma úkonu není předepsána, a tedy nárok na slevu z nájemného může
být uplatněn i ústně.47
Sankcí v případě neplacení nájemného jsou úroky z prodlení podle § 517 odst. 2
OZ, přičemž výši úroku z prodlení stanoví prováděcí předpis - nařízení vlády č.
142/1994 Sb, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle
občanského zákoníku. Strany si mohou sjednat smluvní pokutu nebo také možnost
odstoupení od smlouvy. Pronajímatel má právo výpovědi podle § 9 odst. 2 písm. b)
NPNP.
I v nové právní úpravě musí nájemní smlouva obsahovat úmysl úplatnosti
nájemního vztahu. V obecných ustanoveních o nájmu nalezneme, že nájemní smlouvou
se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se
zavazuje platit za to pronajímateli nájemné (viz ust. § 2201 NOZ). Ustanovení § 2217
odst. 1 NOZ pak stanoví, že nájemné se platí v ujednané výši, a není-li ujednána, platí
se ve výši obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za
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nájem obdobných věcí za obdobných podmínek. Takže výše nájemného, nevyplývá-li
z nájemní smlouvy, je ustanovením zákona jednoznačně dána. V případě, je-li nájemné
dle dohody smluvních stran plněno jinak než v penězích, je rozhodná majetková
hodnota poskytovaného plnění vyjádření v penězích (§ 2217 odst. 2 NOZ).
V ustanovení § 2218 NOZ je pak stanoveno, že nájemné se platí měsíčně pozadu.
Smluvní strany si samozřejmě mohou ujednat splatnost nájemného jakkoliv, avšak
neujednají-li si je, pak jej jasné, že nájemné, platí-li se měsíčně pozadu, nemůže být
splatné v tom měsíci, za který se platí, a tedy vznikne na něj nárok ji prvý den
následujícího měsíce, z čehož vyplývá, že nájemné je splatné k prvému dni
následujícího měsíce, není-li účastníky dohodnuto jinak. V případě, kdy je s nájmem
prostoru sloužícího k podnikání spojeno poskytování služeb, použijí se ustanovení o
poskytování služeb souvisejících s nájmem bytu obdobně (§ 2303 NOZ). Rozumí se
poskytování služeb nájemci, nikoliv to, že nájemce poskytuje služby jiným subjektům.
Ustanovení § 2247 NOZ pak stanoví, že je na účastnících, aby si sjednali, která plnění
spojená s užíváním předmětu nájmu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel.
V případě, že si smluvní strany toto nedohodnou, pronajímatel zajistí po dobu nájmu
nezbytné služby. Má se za to, že nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a
odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního
odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a
televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu. Způsob
rozúčtování cen a úhrady služeb stanoví jiný právní předpis. Není-li rozúčtování cen a
úhrada případných dalších služeb stanovena jiným právním předpisem nebo
rozhodnutím cenového orgánu, strany si způsob ujednají. Způsob rozúčtování musí být
určen před poskytováním služby. Tato úprava v NOZ je však úpravou obecnou, kde je
poskytování služeb upraveno rámcově. V této souvislosti byl přijat zákon č. 67/2013
Sb., zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a postup při určování
záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby (zákon o
službách). Tento zákon vstoupí v účinnost 1. 1. 2014 spolu s NOZ a vztahuje se nejen
na byty, ale též i na nebytové prostory, pokud jsou však tyto umístěny v domě společně
s byty. V případě, že budou nebytové prostory samostatně, tato úprava se na ně
nevztahuje a budeme aplikovat obecná ustanovení NOZ. Tento zákon se nevztahuje na
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služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb, sem spadá
např. dodávka elektrické energie, tedy sám nájemce si zprostředkovává službu od
dodavatele služeb. Veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písemnou formu.
Tento zákon je speciálním k NOZ a úprava v něm obsažená bude mít přednost před
úpravou v NOZ. Rovněž se připravuje nová vyhláška, která s účinností od 1. 1. 2014
nahradí vyhlášku č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na
tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi
konečné spotřebitele.

3.2.4 Doba nájmu

Nájem nebytového prostoru lze sjednat na dobu neurčitou nebo na dobu určitou.
Pokud v nájemní smlouvě chybí jakékoli ujednání o době nájmu, jedná se o nájemní
smlouvu na dobu neurčitou. V případě, že však nejde o nájem na dobu neurčitou, je
nutné v nájemní smlouvě uvést dobu, na kterou se nájem uzavírá. Jde o další podstatnou
náležitost smlouvy. Doba může být určena uplynutím určitého počtu měsíců, let (např.
uplynutím jednoho roku) a poté je též důležité stanovit, kdy tato doba počíná běžet nebo
může být určena také tak, že nájem skončí ke konkrétnímu datu. Dobu nájmu lze určit i
jinými způsoby, je však třeba dbát toho, aby stanovení doby bylo dostatečně určité.
Sjednání doby trvání nájmu nebytových prostor ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č.
116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, je pouze takové ujednání o době
trvání nájmu, podle kterého jejím uplynutím nájem (nejpozději) končí.48
Rozlišení nájmu na dobu určitou a neurčitou je důležité zejména pokud jde o
zánik nájmu, neboť jsou zde rozdílné důvody skončení nájemního vztahu. Na smlouvu o
nájmu sjednanou na dobu určitou na 100 let se bude dle judikatury nahlížet jako na
smlouvu o nájmu sjednanou na dobu neurčitou. Z legální definice nájemní smlouvy
podle § 663 OZ plyne, že nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci
věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. Z této formulace
neplyne a priori omezení ohledně délky sjednaného nájemního poměru. Dovolací soud
se však ztotožňuje se závěry odvolacího soudu, podle nichž ujednání o délce nájmu
přesahujícího obvyklou délku lidského života nemůže požívat výhod smluvního vztahu
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uzavřeného na dobu určitou. Zastává proto závěr, podle něhož takové ujednání svědčí
pro závěr, že obsahově jde o smlouvu sjednanou na dobu neurčitou. To má své důsledky
v možnosti zrušení nájemní smlouvy odstoupením, což je možnost plynoucí ze zákona, i
kdyby si účastníci takovou možnost nesjednali. Kromě toho vzhledem k důsledkům
plynoucím z ustanovení § 41 OZ normujícího zásadu oddělitelnosti jednotlivých
smluvních ujednání plyne důsledek, k němuž dospěl odvolací soud. I dovolací soud
zastává proto názor, že pouhé smluvní ujednání přesahující délku obvyklého lidského
života nevede k neplatnosti celé nájemní smlouvy. Jeho důsledkem je pouze závěr o tom,
že taková smlouva je smlouvou uzavřenou na dobu neurčitou, pakliže nejsou dány jiné
důvody pro absolutní neplatnost celé smlouvy.49
Při sjednání nájemní smlouvy na dobu určitou je možné s nájemcem dohodnout,
že při splnění určitých podmínek se nájem nebytového prostoru prodlouží na další
období. V případě, že je prodloužení nájmu sjednáno, není nutné na toto další období
sjednávat novou nájemní smlouvu. Jde o jev, který je vlivem zahraniční právní praxe ve
smlouvách o nájmu nebytových prostor označován zpravidla jako opce, popř. právo
opce. Právní úprava nájmu a podnájmu nebytových prostor ani občanský zákoník pojem
opce neupravují. Pozitivní právní úprava tento pojem v českém právním řádu zatím
vyhradila pro oblast podnikání na kapitálovém trhu a závazky vztahující se
k investičním nástrojům. S pojmem opční právo se lze setkat rovněž v § 99 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů.
V případě, že účastníci použijí ve smlouvě o nájmu nebytových prostor pojem opce,
musí zároveň určitě a srozumitelně upravit práva a povinnosti zavazující smluvní
strany, neboť případná neurčitost ujednání by mohla v praxi způsobit jeho neúčinnost,
když nedostatečné vyjádření závazku nebude možné nahradit obecnou právní úpravou.50
Pokud nájemce nebytového prostoru pokračuje dále v jeho užívání i po uplynutí
sjednané doby, postupuje se podle obecné úpravy obsažené v ustanovení § 676 odst. 2
OZ (nevyvratitelná právní domněnka konkludentního obnovení nájemního vztahu).
Podle tohoto ustanovení nepodá-li pronajímatel ve lhůtě 30 dnů od uplynutí sjednané
doby návrh k soudu na vyklizení nebytového prostoru, sjednává se nájemní smlouva za
týchž podmínek, za jakých byla původně sjednána. Obnovený nájem se však liší v tom,
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že pokud byl původně sjednán na dobu delší než rok, obnovuje se na dobu jednoho
roku. Pokud byl sjednán na kratší dobu, obnovuje se na tuto kratší dobu.51
V obecných ustanoveních o nájmu v nové právní úpravě nalezneme § 2204 odst. 1
NOZ, kde se stanoví, že neujednají-li si strany dobu trvání nebo den skončení nájmu,
platí, že se jedná o nájem na dobu neurčitou. Smluvní strany si ale mohou ujednat dobu,
na kterou se nájem poskytuje a taková doba může být ujednána určením přesného data,
do kterého je nájem dohodnut, přesné doby, do které je nájem dohodnut nebo
skutečnosti, která způsobí ukončení nájmu nebo doby nějaké činnosti. Vzhledem
k teoretickým i praktickým problémům s nájmy ujednanými na dobu delší lidského
života uvádí zákon vyvratitelnou domněnku, že v případě, kdy si smluvní strany
ujednají 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 (§ 2204 odst. 2 NOZ).
Jde o zcela nové ustanovení, kde je stanovena vyvratitelná domněnka doby neurčité,
avšak s omezenou možností výpovědi, kdy lze takový nájem v prvních padesáti letech
vypovědět jen z výslovně ujednaných výpovědních důvodů (nemusí být ujednány
žádné) a ve výslovně ujednané výpovědní době. Nelze jej tedy vypovědět ani z důvodů
uvedených v zákoně jako důvody, pro které lze vypovědět nájem ujednaný na dobu
určitou. Podle ustanovení § 3074 NOZ se to, že ujednání nájmu na dobu určitou delší 50
let se mění na ujednání o nájmu na dobu neurčitou s omezeními uvedenými v § 2204
odst. 2 NOZ vztahuje i na nájmy sjednané před účinností NOZ, tedy sjednané za
účinnosti OZ a NPNP. Užívá-li nájemce nebytový prostor i po uplynutí nájemní doby a
pronajímatel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu nebytový prostor odevzdal, platí,
že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek ujednaných původně. Byla-li
původně nájemní doba delší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na jeden rok;
byla-li kratší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na tuto dobu (§ 2230 NOZ odst.
1). Uvedené ustanovení se nepoužije v případě, kdy nájemce dál nebytový prostor
užívá, avšak dala-li strana v přiměřené době najevo, že nájem skončí nebo již dříve
nájem vypověděla.
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3.2.5 Předmět podnikání nájemce

Jde-li o nájem nebytových prostor sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní
smlouva obsahovat údaj o předmětu podnikání nájemce v provozovně umístěné
v pronajatém nebytovém prostoru. Předmět podnikání, který bude uveden v nájemní
smlouvě, by měl odpovídat živnostenskému či jinému oprávnění podnikatele
provozovat podnikání. Nájemce tedy musí být podnikatelem. Podnikáním rozumíme ve
smyslu ustanovení § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a
na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Kdo je považován za podnikatele dále
vyjmenovává ve svých ustanoveních zde již zmíněný obchodní zákoník (ObchZ), kdy
za podnikatele označuje a) osobu zapsanou v obchodním rejstříku, b) osobu, která
podniká na základě živnostenského oprávnění, c) osobu, která podniká na základě
jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, d) fyzickou osobu,
která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního
předpisu, e) zahraniční osobu, jestliže má právo podnikat v zahraničí podle cizího
právního řádu (§ 23 ObchZ). Pojem provozovna vymezuje jak obchodní zákoník, tak i
živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání). Provozovnou
je prostor, kde je uskutečňována podnikatelská činnost (prostor, v němž je živnost
provozována - § 17 ŽZ). Živnost může být provozována ve více provozovnách, avšak
podnikatel k nim musí mít vlastnické nebo užívací právo, přičemž je podnikatel povinen
příslušnému živnostenskému úřadu nahlásit zahájení a ukončení provozování živnosti
v dané provozovně (provozovnách) a taktéž předmět podnikání v této provozovně.
V případě, kdy nájemce provozuje různorodé podnikatelské činnosti, měl by být
v nájemní smlouvě vymezen jen takový předmět podnikání, který bude nájemce
v provozovně (nebytovém prostoru) skutečně provozovat.
Podle nové právní úpravy není již podstatnou náležitostí nájemní smlouvy
předmět podnikání nájemce, jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání, neboť nová
právní úprava již samostatně upravuje ve svých zvláštních ustanoveních (§ 2302 a násl.
NOZ) nájem prostoru sloužícího k podnikání, je-li účelem nájmu provozování
podnikatelské činnosti v daném prostoru a slouží-li pak tento prostor alespoň převážně
podnikání.
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3.3 Práva a povinnosti smluvních stran
Konkrétní práva a povinnosti subjektů jsou obsahem právního vztahu. U
závazkových právních vztahů se jedná o práva a povinnosti synallagmatického
charakteru, kdy pod tímto označením rozumíme soubor práv a povinností subjektů
právního vztahu, jež se vzájemně doplňují. Právu jednoho subjektu odpovídá povinnost
druhého subjektu a naopak. Některá práva a povinnosti stran nájemní smlouvy
nebytových prostor jsou upravena zejména v § 5 NPNP, kde jsou rozděleny na práva a
povinnosti pronajímatele a práva a povinnosti nájemce. Jde především hlavně o
podpůrné ustanovení, které použijeme v případě, že nájemní smlouva neobsahuje žádné
ujednání o právech a povinnostech účastníků daného vztahu. Ustanovení § 5 NPNP
však neobsahuje veškerá práva a povinnosti pronajímatele a nájemce. Další práva a
povinnosti nalezneme i v jiných ustanoveních citované zákonné úpravy. Vedle
ustanovení NPNP můžeme rovněž uvažovat o aplikaci ustanovení OZ regulujících
nájemní smlouvu v § 663 a násl. Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce jsou
oboustranné a jejich specifikaci bychom měli nalézt tedy především ve smlouvě
samotné. Smluvní strany se tedy mohou o rozsahu práv a povinností dohodnout a tím se
i odchýlit od některých ustanovení zákona. Pokud v některých případech nedošlo
k dohodě o některých právech a povinnostech smluvních stran přímo ve smlouvě, může
být smlouva ještě změněna a doplněna, přičemž s ohledem na povinnou písemnou
formu nájemní smlouvy, může být tato změněna pouze písemně. Zákonodárce svěřil
úpravu vzájemných práv a povinností především do moci účastníků nájemní smlouvy.
Do tohoto pojetí nelze zasahovat ani obecně závaznou vyhláškou obecního či městského
úřadu stanovením povinností nájemci a pronajímateli. Tento závěr je obsažen
v rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byla zrušena obecně závazná vyhláška upravující
povinnost zajišťovat pořádek mimo jiné v přilehlých nemovitostech pronajímateli
teprve v případě, že tak neučiní nájemce.52 Pokud vyhláška ukládá povinnost zajišťovat
pořádek a čistotu ve společných prostorách domu a přilehlých nemovitostech
pronajímateli teprve v případě, kdy tak neučiní nájemce, třeba mít obecně za to, že
takové opatření, jímž obec vlastně vstupuje do občanskoprávního vztahu existujícího
52

LIŠKA, P., LIŠKOVÁ, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Komentář. 3., doplněné a
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 21 s.

53

mezi pronajímatelem a nájemcem, náleží stěží do samostatné působnosti obce (§ 14
odst. 1, 2 zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů), totiž působnosti, jejímž
pojmovým znakem je právě to, že obec zde spravuje samostatně „své záležitosti“ (§ 13
odst. 1 citovaného zákona). Navíc tak činí způsobem, jenž je v rozporu s úpravou práv a
povinností vyplývajících nejen z nájmu bytu podle ustanovení § 687 a § 688 občanského
zákoníku, ale i nájmu nebytových prostor podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č.
116/1990 Sb.53
Podle ust. § 1724 odst. 1 NOZ smlouvou strany projevují vůli zřídit mezi sebou
závazek a řídit se obsahem smlouvy, kdy toto ustanovení vyjadřuje celkovou
charakteristiku smlouvy jako právního jednání alespoň dvou stran, typického právě tím,
že vůle stran směřuje k zřízení obligace mezi nimi s tím, že strany obsah smlouvy
zavazuje.54 I nadále podle nové právní úpravy obecně platí, že občanskoprávní
povinnost může spočívat v povinnosti něco dát (dare), něco konat (facere), něčeho se
zdržet – opomenout (omittere) a něco strpět (pati). Ustanovení NOZ pak konkrétně v §
2205 a násl. obsahují základ vymezení následků nájemní smlouvy, totiž práva a
povinnosti, které stranám ze smlouvy vzniknou a v případě, jde-li o nájemní smlouvu,
kdy jsou nepochybně dány pojmové znaky této smlouvy, není již žádného dalšího
ujednání třeba, neboť základní důsledky plynou stranám ze samé smlouvy bez dalšího.
Avšak lze jen doporučit konkrétní práva a povinnosti smluvních stran v předmětné
nájemní smlouvě specifikovat.

3.3.1 Práva a povinnosti pronajímatele

Povinnosti pronajímatele jsou stanoveny v ustanovení § 5 odst. 1 NPNP, avšak
není-li tedy účastníky dohodnuto jinak. Jednou ze základních povinností pronajímatele
je odevzdání nebytového prostoru nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu
nájmu. Způsobilost nebytového prostoru bude zřejmě posuzována vždy v konkrétním
případě, bude se odvíjet od smluveného účelu nájmu a bude důležité, aby mohly být
nebytové prostory ihned po předání užívány bez jakéhokoliv vynaložení nákladů na
53
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jejich úpravu či opravu. Zejména musí jít o prostory hygienicky nezávadné. Splnění
těchto povinností znamená, že pronajímatel musí odstranit závady, které za trvání
nájemního vztahu vznikly a jež by bránily v pokojném užívání nebytových prostor.
Sankcí za porušení povinností pronajímatele může být sleva z nájemného (§ 8 NPNP) a
popřípadě z porušení povinností může vzniknout závazek k náhradě škody. Závěr o
nezpůsobilosti nebytových prostor vychází z faktického stavu a není podmíněn
rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, neboť žádné ustanovení zákona o nájmu
nebytových prostor k platnosti výpovědi z důvodu nezpůsobilosti nebytových prostor ke
smluvenému užívání správní rozhodnutí nevyžaduje.55 V zájmu obou účastníků
smluvního vztahu, aby se předešlo následným sporům, lze jen doporučit, aby před
uzavřením nájemní smlouvy proběhla prohlídka daného nebytového prostoru a o
předání těchto prostor byl sepsán zápis (např. protokol o předání nebo obdobný
dokument), který bude obsahovat informace o skutečném stavu nebytového prostoru při
předání nájemci. To má význam také vzhledem ke skutečnosti, že po skončení nájmu
je nájemce povinen vydat předmět nájmu v takovém stavu, v jakém ho převzal.
Nesplnění povinnosti pronajímatele ohledně stavu odevzdávaných nebytových prostor
nebude mít zpravidla za důsledek absolutní neplatnost nájemní smlouvy, ale podle
okolností případu může mít nájemce možnost požadovat slevu z nájemného, možnost
odstoupit od nájemní smlouvy (§ 679 OZ) nebo nájemní smlouvu vypovědět podle
ustanovení § 9 odst. 3 NPNP. V určitých případech by nájemce mohl namítnout
relativní neplatnost smlouvy, pokud by byl jednáním pronajímatele uveden v omyl (§
49a OZ).56 Nárok na slevu na nájemném (§ 8 NPNP) nebo prominutí nájemného (§ 673
OZ) musí však nájemce uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu, neboť pokud
by právo nebylo uplatněno ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se staly předmětné nebytové
prostory nezpůsobilé ke smluvenému užívání, právo na slevu nebo prominutí
nájemného by zaniklo (§ 675 OZ). V nájemní smlouvě může být tato povinnost
pronajímatele sjednána odlišně, např. že nájemce předmětné nebytové prostory uvede
do stavu způsobilosti ke smluvenému užívání na svůj náklad (zrekonstruuje nebytové
prostory na své náklady). V některých případech bývá nedílnou součástí nájemní
smlouvy též projektová dokumentace apod. V případě, kdy by se jednalo o stavební
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úpravy, které vyžadují stavební povolení či ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu,
pronajímatel by musel dál nájemci písemné zmocnění k jednání se stavebním úřadem,
protože účastníkem stavebního řízení bude vlastník nebytového prostoru (vlastník
stavby) a nikoli nájemce nebytového prostoru. Splnění povinnosti předání nebytového
prostoru ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu užívání lze na pronajímateli
vymáhat soudně. Taktéž může nájemce žalovat pronajímatele na náhradu škody, která
mu vznikla tím, že pronajímatel porušil svou povinnost a předal nebytový prostor ve
stavu nezpůsobilém ke smluvenému účelu užívání, kdy předpokladem vzniku
odpovědnosti za škodu je porušení právní povinnosti, vznik škody jako majetkové újmy
a příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a vzniklou škodou a
pronajímatel by byl povinen uhradit nájemci nejen vzniklou škodu, ale případně i ušlý
zisk.
Dalšími povinnostmi pronajímatele jsou udržovat svým nákladem nebytové
prostory ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání, a to po celou dobu nájemního
vztahu a zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním
nebytového prostoru spojeno, a to za předpokladu, že se účastníci nájemního vztahu
nedohodli jinak. Pronajímatel (zpravidla v postavení vlastníka předmětu nájmu) je ze
zákona povinen k provádění oprav předmětu nájmu v rozsahu a ve lhůtách, které
umožní plnění rovněž zákonné povinnosti pronajímatele, totiž dodržovat udržovat
předmět nájmu tak, aby jej bylo možno podle podmínek smlouvy nerušeně užívat.
Povinnost nájemce oznámit pronajímateli potřebu oprav, které je povinen zajistit
pronajímatel, je takto založena subsidiárně a jejím účelem je zajistit informovanost
pronajímatele o nutnosti provedení oprav předmětu nájmu. Je třeba vycházet z toho, že
základní povinností pronajímatele je nebytový prostor svým nákladem ve stavu
způsobilém ke smluvenému užívání nájemce nejen odevzdat, ale po celou dobu jej
v tomto stavu i udržovat.57 Udržovací povinností lze rozumět např. povinnost provádět
potřebné opravy, např. opravy těles ústředního topení, vodovodních baterií, podlah,
apod. Jde o běžnou péči a vynakládání prostředků na udržování tohoto stavu, ale i
náklady na odstranění závad, které za trvání nájemního vztahu vznikly. Tomu odpovídá
povinnost nájemce bez zbytečného odkladu, tedy v době, kterou lze považovat za
přiměřenou k zamezení škod na majetku pronajímatele, upozornit pronajímatele na
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potřeby oprav, které má pronajímatel provést a umožnit pronajímateli, aby tyto opravy
mohl provést, a nájemce musí v nutném rozsahu toto provádění oprav strpět. V případě,
kdy povinnost oznámit potřebu oprav nájemce poruší nebo bude bránit realizaci oprav,
bude odpovídat za škodu, kterou porušením této povinnosti zapříčinil (viz dále kapitola
povinnosti a práva nájemce) a nebude mu přiznán nárok na poměrnou slevu z
nájemného. Ve smlouvě může být stanoven rozsah oprav, které má provést
pronajímatel, odlišně. V případě, že by pronajímatel přes upozornění nájemce opravy
v nebytovém prostoru, ke kterým má povinnost, nezrealizoval, může se nájemce
domáhat splnění této povinnosti soudně nebo by mohl postupovat v souladu
s ustanovením § 669 OZ a požadovat po pronajímateli náhradu nákladů oprav
nebytového prostoru, které musel vynaložit namísto pronajímatele. Oproti udržovacím
nákladům, které hradí pronajímatel, rozlišujeme také náklady spojené s obvyklým
udržováním nebytového prostoru, zejména náklady na úklid (mytí oken apod.) a jiné
drobné opravy, které zpravidla hradí nájemce. Služby, které mají být poskytovány ve
spojení s nebytovým prostorem, nejsou zákonem vymezeny, a proto je bude třeba blíže
určit ve spojitosti s konkrétním nebytovým prostorem v nájemní smlouvě. Pronajímatel
je buď zajišťuje sám, nebo prostřednictvím třetích osob, např. společností zajišťujících
dodávky elektrické energie a plynu, odvozu odpadů a dalších obdobných plnění. I
ohledně služeb platí možnost dohody smluvních stran jak o rozsahu poskytovaných
služeb, tak i o tom, že některé (popřípadě všechny) služby si bude obstarávat nájemce
sám. Není-li plnění zajištěno vůbec nebo není-li poskytováno řádně, lze takovéto
chování považovat za výpovědní důvod ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. c)
NPNP.
Pronajímatel je povinen umožnit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených
s nájmem, tzn., že pronajímatel se musí zdržet jakéhokoli rušení užívání nebytového
prostoru nájemcem. Zajištění nerušeného výkonu práv patří tak rovněž k povinnostem
pronajímatele, kdy tuto povinnost doplňuje ustanovení § 684 OZ a v případě, že
pronajímatel neučiní potřebná opatření k ochraně nájemce v důsledku uplatnění práv
třetí osoby neslučitelných s právy nájemce nebo nejsou-li jeho opatření úspěšná, může
nájemce odstoupit od nájemní smlouvy.
Pokud pronajímatel tyto povinnosti (stanovené zákonem nebo vyplývající ze
smlouvy) neplní, a v důsledku toho nájemce nemůžu užívat nebytový prostor bez
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omezení, má nájemce nárok na poměrnou slevu z nájemného (§ 8 NPNP) nebo může
vypovědět nájem na dobu určitou před uplynutím sjednané doby podle ustanovení § 9
odst. 3 písm. c) NPNP, musí se však jednat o hrubé porušování uvedených povinností
vyplývajících z ustanovení § 5 odst. 1 NPNP.
K právům pronajímatele především patří nárok na zachování a vrácení
nebytových prostor, nárok na nájemné, úhradu za poskytované služby a právo
požadovat, aby nájemce užíval nebytové prostory dle uzavřené nájemní smlouvy.
Pronajímatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností nájemce nebytového prostoru a
za tím účelem je nájemce nebytového prostoru povinen umožnit pronajímateli přístup
do předmětného nebytového prostoru. Tato povinnost není stanovena v NPNP, ale
vyplývá z obecných ustanovení OZ o nájemní smlouvě. Podle ustanovení § 665 odst. 1
OZ je pronajímal oprávněn požadovat přístup k věci (v tomto případě do pronajatého
nebytového prostoru) za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc – nebytový prostor
řádným způsobem. Obecně platí, že kontrola má být prováděna přiměřeným způsobem,
nesmí nájemce nepřiměřeně obtěžovat či mít dokonce podobu šikany.58 I přes možnost
aplikovat zde ustanovení OZ, bude účelné sjednat tuto nájemcovu povinnost ve
smlouvě. Pronajímatel má právo na vrácení nebytových prostor po skončení nájmu ve
stavu, v jakém je nájemce převzal. Zde má význam protokol o předání nebytových
prostor nebo obdobný dokument o skutečném stavu daného nebytového prostoru při
uzavření předmětné nájemní smlouvy a předání nebytového prostoru nájemci. Není-li
dohodnuto mezi smluvními stranami jinak, je v případě ukončení nájmu nájemce
povinen vrátit nebytový prostor ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím
k obvyklému opotřebení. NPNP neřeší situaci, kdy jsou nebytové prostory vráceny v
horším stavu než by odpovídalo běžnému opotřebení, a proto se zde uplatní obecná
odpovědnost za škodu. K dalším právům pronajímatele bychom mohli zařadit právo
zástavní a zadržovací k movitým věcem nájemce na zajištění splatného nájemného za
nebytový prostor viz ustanovení § 672 OZ. Jde o zákonné zástavní právo, zajišťující
nárok na splatné nájemné. Předmětem jsou movité věci patřící nájemci. Zástavní právo
neznemožňuje vlastníkovi věci, popř. jejich držiteli, dispozici s věcmi. Naopak zákon
umožňuje způsobit zánik zajišťovacího institutu odnesením věci z předmětu nájmu, jen

58

NOVÁKOVÁ, H. Nájem a správa nebytových prostor. 3., aktualizované vydání. Praha: BOVA POLYGON,
2008. 46 - 47 s.

58

však do doby uvedené v ustanovení § 672 odst. 2. Ustanovení § 672 odst. 2 upravuje
vedle zástavního práva i právo zadržovací, které může použít pronajímatel v tam
uvedených případech. Zadržení věcí na vlastní nebezpečí znamená zejména riziko
ručení za nahodilou zkázu či znehodnocení věci. Pokud pronajímatel nepožádá ve
stanovené lhůtě (do osmi dnů) o soupis u okresního soudu, stává se neoprávněným
držitelem se všemi důsledky včetně náhrady škody (event. ušlého zisku nájemce).59
Mezi další práva pronajímatele náleží především právo na výpověď nebo odstoupení od
nájemní smlouvy (viz dále kapitola o skončení a zániku nájmu).
Podle nové právní úpravy obsažené v NOZ nájemní smlouva pronajímatele
zavazuje přenechat nebytový prostor (prostor sloužící k podnikání) nájemci tak, aby jej
mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému (není-li sjednán) účelu a tento nebytový
prostor udržovat v takovém stavu, aby mohl sloužit tomu užívání, pro které byl pronajat
(§ 2205 NOZ). Práva a povinnosti pronajímatele jsou v NOZ upravena v ustanovení §
2205 a násl., kdy toto ustanovení obsahuje základ vymezení následků nájemní smlouvy,
totiž práva a povinnosti, které stranám ze smlouvy vzniknou. Rovněž k povinnostem
pronajímatele, tak jako dle dosavadní úpravy, patří povinnost zajistit nájemci nerušené
užívání nebytového prostoru po celou dobu předmětného nájemního vztahu. Předmět
nájmu pronajímatel odevzdává nájemci v ujednané době (§ 2206 NOZ), jinak v den
následující poté, co jej o to nájemce požádá, a to vždy se vším, co je třeba k řádnému
užívání předmětného nebytového prostoru. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
provádí běžnou údržbu nebytového prostoru po celou dobu nájmu nájemce (§ 2207
odst. 1 NOZ) a ostatní údržbu nebytového prostoru a jeho nezbytné opravy provádí
pronajímatel. Definici pojmu běžné údržby však v ustanoveních NOZ nenalezneme, dle
důvodové zprávy k NOZ se bude jednat především o údržbu spočívající v zachování
funkčního, resp. řádného stavu věci, jako např. výměnu žárovky. V nájemní smlouvě
může být stanoven rozsah údržby a oprav, které má provést pronajímatel a které
nájemce, odlišně. Smluvní strany si ovšem mohou ujednat, že veškeré opravy či údržbu
bude provádět nájemce, nebo že je nájemce oprávněn věc přebudovat k účelu, který
potřebuje, apod. Podle ustanovení § 2207 odst. 2 NOZ pronajímatel neodpovídá za
vadu, o které v době uzavření nájemní smlouvy smluvní strany věděly a která nebrání
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v užívání daného nebytového prostoru. I podle nové právní úpravy, pokud není mezi
pronajímatelem a nájemce dohodnuto jinak, má nájemce nárok na přiměřenou slevu
z nájemného v případě, kdy pronajímatel poruší svou povinnost odstranit vadu
nebytového prostoru bez zbytečného odkladu, oznámil-li nájemce tuto vadu řádně a
včas a může předmětný nebytový prostor užívat jen s obtížemi. Nájemce může také
provést opravu nebytového prostoru sám a požadovat náhradu účelně vynaložených
nákladů (ne již hodnotu své práce). Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání,
nebo znemožňuje-li zcela užívání, má nájemce právo na prominutí nájemného nebo
může nájem vypovědět bez výpovědní doby (§ 2208 odst. 1 NOZ). Nájemce má právo
započíst si to, co může podle ustanovení § 2208 odst. 1 NOZ žádat od pronajímatele, až
do výše nájemného za jeden měsíc (v případě, je-li doba nájmu kratší, až do výše
nájemného), přičemž právo podle odst. 1 musí nájemce uplatnit ve lhůtě do šesti měsíců
ode dne, kdy vadu zjistil nebo mohl zjistit. Namítne-li pronajímatel jeho opožděné
uplatnění, soud mu je nepřizná. Během nájemního vztahu nemá pronajímatel právo o
své vůli, aniž by k tomu byl nucen třeba rozhodnutím státního orgánu či nahodilou
situací, pronajatý nebytový prostor měnit. Avšak ukáže-li se během nájmu potřeba
provést nezbytnou opravu nebytového prostoru a tuto opravu nelze odložit na dobu po
skončení nájmu, musí nájemce tuto opravu strpět, i když mu její provedení způsobí
obtíže nebo omezení užívání nebytového prostoru. I zde platí, že každý má povinnost
jednat v právním styku poctivě (§ 6 odst. 1 NOZ). I v tomto případě má nájemce právo
na slevu z nájemného, a to podle doby opravy a jejího rozsahu, avšak pouze za
předpokladu, že daná oprava trvá vzhledem k době nájmu nepřiměřeně dlouho nebo
ztěžuje užívání nebytového prostoru nad míru obvyklou. V případě, kdy se jedná o
takovou opravu, že v době jejího provádění není možné nebytový prostor vůbec užívat,
má nájemce právo, aby mu pronajímatel dočasně poskytl k užívání jiný nebytový
prostor, nebo může nájemce nájem vypovědět bez výpovědní doby. Oproti
dosavadnímu ustanovení § 684 OZ týkající se případu uplatnění práv třetí osoby
neslučitelných s právy nájemce, kdy pronajímatel musí učinit potřebná opatření
k ochraně nájemce nebo nejsou-li jeho opatření úspěšná, může nájemce odstoupit od
nájemní smlouvy, podle nové právní úpravy v ustanovení § 2211 NOZ ohrozí-li třetí
osoba nájemce v jeho nájemním právu nebo způsobí-li nájemci porušením nájemního
práva újmu, může se ochrany domáhat nájemce sám. Toto ustanovení tedy zakládá
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nájemci právo domáhat se ochrany, ale nájemce není povinen toto právo využít. Je věcí
nájemcovy volby, zda se bude bránit sám, nebo zda bude vyžadovat po pronajímateli,
aby mu zajistil nerušený výkon nájemního práva. Ustanovení § 2212 dále pak upravuje
konkrétně případ, kdy uplatňuje-li třetí osoba vlastnické nebo jiné právo k nebytovým
prostorům nebo žádá-li vydání nebo vyklizení nebytového prostoru, nájemce tuto
skutečnost oznámí pronajímateli a pokud to bude nájemce potřebovat, může požádat
pronajímatele o ochranu. Neposkytne-li pronajímatel dostatečnou ochranu, může
nájemce nájem vypovědět bez výpovědní doby. Bude-li nájemce rušen v užívání
nebytového prostoru nebo jinak dotčen jednání třetí osoby, má právo i v tomto případě
na přiměřenou slevu z nájemného, pokud takové jednání třetí osoby pronajímateli včas
oznámil. Nájemce tedy nemá povinnost ochranu si zajistit sám a je jeho věcí, jak se
rozhodne – buď se bude sám bránit, nebo bude požadovat po pronajímateli, aby ten mu
zajistil ochranu a nerušený výkon nájmu a jeho nájemního práva. Také podle nové
právní úpravy v NOZ je pronajímatel oprávněn kontrolovat plnění povinností nájemce
nebytového prostoru a za tím účelem je nájemce nebytového prostoru povinen umožnit
pronajímateli v nezbytném rozsahu prohlídku nebytového prostoru, jakož i přístup
k němu nebo do něho za účelem provedení potřebných oprav nebo údržby nebytového
prostoru, a to oznámí-li to pronajímatel nájemci předem v přiměřené době. Předchozí
oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí
z prodlení. Pokud v souvislosti se zmíněnou činností pronajímatele vzniknout nájemci
obtíže, které nejsou jen nepodstatné, má nájemce právo na slevu z nájemného (§ 2219
NOZ). Podle důvodové zprávy k NOZ by sleva z nájemného měla být přiměřená
obtížím, které nájemci činností pronajímatele vzniknou. O škodě, která popřípadě
nájemci vznikne, pak platí obecná ustanovení o náhradě škody v NOZ. Lze doporučit,
aby v předmětné nájemní smlouvě byla ujednána i pravidla o pojištění pronajatého
prostoru.

3.3.2 Práva a povinnosti nájemce

Povinnosti nájemce jsou upraveny především v ustanovení § 5 odst. 3 a 4 NPNP.
Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které
má pronajímatel provést, a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav. Jedná
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se tedy pouze o opravy nebytového prostoru, nikoli pravidelnou údržbu nebytových
prostor (což patří mezi povinnosti pronajímatele, není-li v nájemní smlouvě dohodnuto
jinak). Půjde zejména o různé závady (např. porucha topenářských těles, apod.), které
ztěžují výkon práva nájemce, případně hrozí i poškození nebytového prostoru. Pro
oznámení zákon nestanoví žádnou formu, písemné oznámení lze jen doporučit. Lhůta
pro oznámení je bez zbytečného odkladu, což se bude vždy odvíjet od konkrétního
případu. V případě, že tak nájemce neučiní, odpovídá za vzniklou škodu v důsledku
nesplnění této jeho zákonné povinnosti. Odpovědnost za škodu by se posuzovala podle
ustanovení § 420 a násl. OZ (případně ustanovení § 373 a násl. ObchZ), kdy škodu
chápeme jako majetkovou újmu poškozeného, kterou je možno vyjádřit penězi.
Předpoklady odpovědnosti za škodu jsou porušení právní povinnosti, vznik škody,
příčinná souvislost mezi nimi a zavinění. Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému
ušlo (ušlý zisk), především v penězích a požádá-li poškozený a je-li to možné a účelné,
tak uvedením do předešlého stavu. Pokud by pronajímatel přes upozornění
nezrealizoval opravy v nebytovém prostoru, které má učinit, může se nájemce domáhat
splnění této povinnosti soudně, nebo by mohl postupovat v souladu s ustanovením §
669 OZ. Pokud by tedy pronajímatel přes nájemcovo upozornění neobstaral opravy bez
zbytečného odkladu, může je nájemce realizovat sám a na pronajímateli se může
domáhat úhrady účelně vynaložených nákladů. Pokud by však nájemce pronajímatele
na potřebu oprav neupozornil, mohl by požadovat na pronajímateli pouze to, o co se
pronajímatel opravou nebytového prostoru obohatil.60 Jakmile nájemce provedl opravy,
které měl povinnost učinit pronajímatel, měl by nájemce požadovat na pronajímateli
náhradu účelně vynaložených nákladů. Do účelně vynaložených nákladů je možné
rovněž započítat hodnotu vlastní práce nájemce. Nájemce též může pohledávku na
náhradu vynaložených nákladů započíst oproti pohledávce na nájemném, viz ust. § 580
a násl. OZ. Započtení neboli kompenzace je způsob zániku vzájemně se kryjících
pohledávek dlužníka a věřitele, v našem případě pronajímatele a nájemce.
Předpokladem pro započtení je vzájemnost pohledávek, stejný druh plnění, kdy se jedná
zejména o peněžité pohledávky, způsobilost pohledávek k započtení a právní úkon
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směřující k započtení, neboť k zániku závazku započtením nedochází automaticky.
Souhlasu druhého účastníka není třeba, k započtení může dojít i proti jeho vůli.
Jestliže nájemce hodlá změnit v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém
prostoru předmět podnikání, a pokud tato změna ovlivní podstatným způsobem využití
nebytových prostor (nájemce tedy není povinen oznamovat každou změnu, ale jen tu,
která podstatným způsobem ovlivní využití pronajatých nebytových prostor, přičemž
zákon neurčuje, co je ovlivnění podstatným způsobem), je povinen oznámit to
pronajímateli a vyžádat si jeho předchozí písemný souhlas. Strany se mohou v nájemní
smlouvě dohodnout i jinak, neboť § 5 odst. 4 NPNP má dispozitivní charakter. Toto
ustanovení se váže na § 3 NPNP, kdy v případě nájmu sjednaného za účelem podnikání,
musí být v nájemní smlouvě uveden také údaj o předmětu podnikání v provozovně
v pronajatém nebytovém prostoru. Určitou nejasnost této úpravy způsobuje především
skutečnost, že nájemní smlouva obsahuje jednak ujednání o účelu nájmu a jednak údaj o
předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru. Bude-li
součástí ujednání o účelu nájmu i předmět podnikání nájemce v nebytových prostorách,
bude třeba přistoupit ke změně nájemní smlouvy v případě, že se nájemce rozhodne
změnit předmět podnikání. Pak by postup uvedený v § 5 odst. 4 NPNP neměl své
opodstatnění, ledaže by jako předběžná procedura umožňoval zahájit nájemci investice
do vybavení nebytových prostor novým nábytkem či zařízením nezbytným
k provozování jiných činností. V případě, že účel nájmu bude sjednán dostatečně
obecně a ujednání bude pouze doplněno údajem o předmětu podnikání v uvedené
provozovně umístěné v nebytových prostorách, dovolí citovaná úprava ustanovení § 5
odst. 4 NPNP, aby nebylo nutné přistupovat ke změně nájemní smlouvy. Nečinnost
pronajímatele v případě oznámení musí být vykládána jako nedostatek souhlasu.
Obecně lze uvažovat o tom, že uvedená úprava má chránit pronajímatele před
podstatnou změnou v charakteru využívání pronajatých prostor. To znamená, že v prvé
řadě bude třeba posoudit změnu ke stávajícímu stavu a vymezit důsledky této změny,
které mohou spočívat např. ve větší hlučnosti, počtu a frekvenci návštěvníků, apod.
Sankce za změnu předmětu podnikání bez předchozího písemného souhlasu
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pronajímatele spočívá v možnosti pronajímatele vypovědět smlouvu na dobu určitou
před uplynutím doby podle § 9 odst. 2 písm. j) NPNP.61
Ohledně různých stavebních úprav a jiných změn na nebytovém prostoru platí, že
nájemce je nesmí provádět bez souhlasu pronajímatele, jak plyne z ustanovení § 667
OZ, pokud však přímo ze smlouvy o nájmu nebytových prostor neplyne něco jiného,
kdy v praxi velmi často bývá sjednáno, že nájemce má právo provést v přenechaném
nebytovém prostoru se souhlasem pronajímatele stavební úpravy a současně je ve
smlouvě řešena i otázka týkající se úhrady nákladů za provedené stavební úpravy, jakož
i povinnosti týkající se provedených stavebních úprav v případě skončení nájemního
vztahu, kdy jsou zde varianty, že nájemce má povinnost uvést přenechaný nebytový
prostor do původního stavu nebo vrátit nebytový prostor pronajímateli s provedenými
stavebními úpravami. Pokud však smlouva o nájmu nebytových prostor tato ujednání
neobsahuje, je teda třeba aplikovat obecnou právní úpravu nájemní smlouvy
v občanském zákoníku, konkrétně již zmíněný § 667 OZ, viz rozhodnutí Nejvyššího
soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 861/2001, kde se stanoví, že „vzhledem k tomu, že NPNP, ve
znění pozdějších předpisů, jako zvláštní právní předpis upravující nájem nebytových
prostor (srov. § 720 OZ), neobsahuje speciální ustanovení o této problematice, je nuto
použít obecná ustanovení OZ o nájemní smlouvě (§ 663 a násl. OZ), konkrétně pak jeho
ustanovení § 667, které tuto otázku výslovně řeší“. Podle ust. § 667 odst. 1 OZ je změny
na pronajaté věci – stavební úpravy – nájemce oprávněn provádět jen se souhlasem
pronajímatele, tomu však nebrání, aby i v případě, že nájemce předchozí souhlas
pronajímatele nevyžádal, mohl pronajímatel dát souhlas dodatečný. V případě
stavebních úprav, které např. vyžadují stavební povolení či ohlášení je nutno postupovat
v souladu s ustanoveními stavebního zákona (StavZ) a souhlas pronajímatele zde
nenahrazuje souhlas stavebního úřadu. Ustanovení § 667 odst. 1 OZ pojednává též o
úhradě vynaložených nákladů spojených s provedenými změnami. Náhradu nákladů
provedených stavebních úprav může nájemce požadovat jen v případě, že se k tomu
pronajímatel zavázal. V případě, kdy dal pronajímatel souhlas se stavebními úpravami,
ale nezavázal se k úhradě nákladů, může nájemce požadovat po skončení nájmu
protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota pronajatého nebytového prostoru.
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Zhodnocení nebytových prostor je tedy třeba počítat k okamžiku skončení nájmu.
Termín „skončení nájmu“ nutno chápat jednotně v kontextu celého znění ustanovení §
667 odst. 1 OZ; jde o skončení nájemního vztahu jako takového (bez ohledu na
nástupnictví v pronajímatelově osobě), nikoli snad o ukončení vztahu s pronajímatelem
původním. Účelem citovaného ustanovení je vypořádat investice nájemce do
nemovitosti k časovému okamžiku, kdy končí jeho užívání nemovitosti resp. její části.
Z toho ovšem také vyplývá, že i zhodnocení nemovitosti musí být vyčísleno podle stavu
ke dni skončení nájmu.62 Protože právo nájemce na náhradu toho, oč svou investicí
zhodnotil pronajatou věc, je upraveno ustanovením § 667 odst. OZ, nelze na něj
aplikovat obecná ustanovení o bezdůvodném obohacení, a tudíž ani zvláštní úpravu
promlčení práv z bezdůvodného obohacení zakotvenou v ustanovení § 107 OZ; právo na
náhradu se v takovém případě promlčuje v obecné tříleté době podle ustanovení § 101
OZ, která počíná svůj běh až prvním dnem následujícím po dni, v němž skončil nájem
věci63. Pokud by pronajímatel s provedenými změnami nesouhlasil, nájemce by musel
uvést nebytový prostor do původního stavu na své náklady. Bylo-li mezi účastníky
smlouvy o nájmu nebytových prostor sjednáno, že „stavební úpravy a změny může
nájemce provádět jen s písemným souhlasem pronajímatele v souladu se stavebními
předpisy a na své náklady“, zavázal se tak nájemce dobrovolně k náhradě nákladů
spojených se stavebními úpravami a tímto ujednáním smluvní strany současně vyloučily
možnost nájemce domáhat se po ukončení nájemního vztahu toho, o co se zvýšila
hodnota předmětné nemovitosti (§ 667 OZ)64. Hrozí-li v důsledku prováděných změn
vznik značné škody, je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 667 odst. 2 OZ),
kdy však možnost odstoupit od smlouvy nevylučuje náhradu škody způsobenou
protiprávním jednáním.
Mezi další povinnosti nájemce můžeme např. zařadit řádnou a včasnou platbu
nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru, vyplývající
ze samé podstaty institutu nájmu. Zajištění nájemného pronajímatelem je možné dle
subsidiárního ustanovení § 672 OZ. Dále povinnost strpět, aby pronajímatel měl přístup
do nebytových prostor za účelem provedení oprav, které má hradit pronajímatel, dále za
účelem kontroly zda jsou nebytové prostory řádně užívány k účelu a v rozsahu
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stanoveném nájemní smlouvou. Z ustanovení § 415 OZ a § 670 OZ vyplývá, že
nájemce má prevenční povinnost a je tedy povinen pečovat o to, aby na pronajaté věci –
nebytovém prostoru – nevznikla škoda. Nájemce odpovídá pronajímateli za škody na
předmětu nájmu způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté věci přístup, podle
ust. § 683 OZ. Jde o objektivní odpovědnost za škody způsobené osobami, kterým
umožnil k věci přístup. Zprostit se lze jedině v případě náhody, za kterou nájemce
neodpovídá. Občanský zákoník stanoví prekluzivní lhůtu 6 měsíců od vrácení
pronajatých prostor pro možnost domáhat se náhrady škody. Neuplatní-li pronajímatel
svůj nárok v uvedené lhůtě, tak právo zanikne. V rámci povinnosti stanovené
ustanovením § 670 OZ může být ve smlouvě o nájmu nebytových prostor sjednáno, že
nájemce je povinen nebytový prostor pojistit. Nájemce má rovněž povinnost strpět
vstup do prostor za účelem provedení kontroly nebo oprav. Pokud není sjednáno něco
jiného, má také povinnost umožnit zájemci o pronajmutí prohlídku daného prostoru v
přítomnosti pronajímatele nebo jeho zástupce. Uvedenou povinnost však má jen po
podání výpovědi, nebo tři měsíce před skončením nájmu.
Další povinností nájemce je po skončení nájmu vrátit nebytové prostory ve stavu
v jakém

je

převzal

s přihlédnutím

k obvyklému

opotřebení

(případně

v

jiném dohodnutém stavu). Pokud nájemce dobrovolně nebytové prostory neodevzdá,
může se pronajímatel obrátit na soud se žalobou na vyklizení. V úvahu také připadá
vyklizení nájemce pronajímatelem, což sice má prvky svémoci, ale nelze jej považovat
za protiprávní ani v rozporu s dobrými mravy, zejména je-li zachyceno v notářském
zápisu, a pokud jsou vyklizované movité věci nájemce uloženy, viz rozhodnutí Nejvyšší
soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 2940/2005. Oproti tomu rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.
zn. 28 Cdo 3432/2007, ve kterém se stanoví, že i když po ukončení nájmu byl nájemce
povinen nebytové prostory pronajímateli předat a neučinil tak, nepříslušelo
pronajímateli právo k uplatnění svémoci formou jejich vyklizení, kdy s odkazem na
znění § 6 OZ bylo připomenuto, že svémoc je dovolena jen v případě bezprostředně
hrozícího neoprávněného zásahu do subjektivního práva a nepřipadá tak v úvahu při
pokojném, byť protiprávním stavu. Pro výklad pojmu vyklizení nemovitosti jsou dále
použitelné i právní závěry týkající se vyklizení bytu po skončení nájmu. Soudní praxe je
dlouhodobě ustálena v názoru, podle něhož ukládá-li vykonávané rozhodnutí povinnost
byt vyklidit, aniž by zároveň stanovilo vyklizený byt odevzdat, vycházejí soudy správně
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z toho, že ve vyklizení je obsaženo i odevzdání bytu, takže pokud povinný nesplní
povinnost také byt oprávněnému odevzdat (např. předáním klíčů), nedošlo
k dobrovolnému splnění povinnosti a soudy výkon rozhodnutí nařízují.65
V ustanovení § 5 odst. 2 NPNP se stanoví, že nájemce je oprávněn užívat
nebytové prostory v rozsahu dohodnutém ve smlouvě. Důležité je tedy přesné a určité
vymezení rozsahu užívání přenechávaného nebytového prostoru v nájemní smlouvě.
Pokud takové užívání není ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru vymezeno,
předpokládá se, že jde o obvyklé užívání nebytového prostoru, kdy obvyklé užívání
nebytového prostoru je dáno především druhem a charakterem nebytového prostoru.
Přitom musí jít o řádné užívání nebytového prostoru, při němž nesmí docházet ke
zhoršení předmětu nájmu, i když se tento předmět postupně opotřebovává. Zákon
upravuje užívání nebytových prostor nájemcem pouze v podobě oprávnění, nikoliv
zároveň jako povinnost. Pokud nájemce nevyužívá svého oprávnění bez důvodu na
straně pronajímatele, pak vzhledem ke konstrukci ustanovení nemá právo na slevu
z nájemného dle ustanovení § 8 NPNP. Za využití ustanovení občanského zákoníku (§
665 OZ) ovšem můžeme dovodit i případné povinnosti. Nájemce by byl povinen
nemovitost užívat v případě, že tak bylo smluveno, nebo v případě, kdy by nebytový
prostor byl neužíváním znehodnocen více než užíváním, jak již bylo uvedeno.
Nedostatečná smluvní úprava může založit nejasnosti, jež mohou způsobit až skončení
nájmu výpovědí podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) NPNP. Rozsah užívání může být
vymezen nejen určením předmětu užívání, ale i časovým určením (např. pouze od 8.00
do 16:30 h) nebo určením příslušenství a částí nemovitosti, v níž se nachází apod.66
Pokud by nájemce užíval nebytový prostor v rozporu s nájemní smlouvou, odpovídal by
za škodu, kterou takto způsobil (§ 420 a násl. OZ, 373 a násl. ObchZ) nebo by mu mohl
dát pronajímatel výpověď před uplynutím sjednané doby nájmu podle ustanovení § 9
odst. 2 písm. a) NPNP.
Další práva nájemce nebytového prostoru se odrážejí v uvedených povinnostech
pronajímatele. Např. právo požadovat od pronajímatele odevzdání nebytových prostor
ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu, právo žádat na pronajímateli
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odstranění závad na nebytovém prostoru a rovněž aby udržoval předmětný nebytový
prostor svým nákladem ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu. Oprávnění
užívat nebytový prostor v rozsahu stanoveném ve smlouvě, požadovat poměrnou slevu
z nájemného v rámci ustanovení § 8 NPNP, oprávnění přenechat nebytový prostor se
souhlasem pronajímatele do podnájmu za podmínek stanovených v ust. § 6 NPNP.
Dále má nájemce právo požadovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je
s užíváním nebytového prostoru spojeno, např. dodávky vody a tepla, a to po celou
dobu nájmu, pokud nebylo smluvně ujednáno jinak.
Podle nové právní úpravy obsažené v NOZ nájemce nemá právo provozovat jinou
činnost nebo změnit způsob či podmínky jejího výkonu, než jak to vyplývá z účelu
nájmu nebo z jiného ujednání stran, anebo z toho, co bylo možné důvodně očekávat při
uzavření smlouvy, pokud by tato změna působila zhoršení poměrů v nemovité věci nebo
by nad přiměřenou míru poškozovala pronajímatele nebo ostatní uživatele nemovité
věci, avšak pokud se v důsledku změny poměrů na straně nájemce jeho činnost
v některém ohledu změnila jen nepodstatně, ustanovení předchozí věty se nepoužije, viz
ust. § 2304 NOZ. Mezi další povinnosti nájemce patří dle ustanovení obsažených v §
2213 a v § 2214 NOZ i to, že nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc
jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a
platit nájemné. Pokud si smluvní strany neujednaly něco jiného, pak povinnost užívat
věc jako řádný hospodář neznamená povinnost věc skutečně užívat, avšak nesmí
docházet ke znehodnocení věci jejím neužíváním, to už by se jednalo o porušení
povinností ze strany nájemce, což může vést až k eventuelní povinnosti nahradit
vzniklou škodu (§ 2910 a 2913 NOZ). Nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen
platit nájemné. Není-li výše nájemného ujednána, platí se výši obvyklé v době uzavření
nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných
podmínek. V případě, kdy pronajatá věc má vadu, kterou má odstranit pronajímatel, je
nájemce povinen to oznámit pronajímateli hned poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji při
pečlivém užívání věci zjistit mohl. Ohledně stavebních úprav a jiných změn na
nebytovém prostoru podle NOZ platí, že nájemce má právo provést změnu věci jen
s předchozím souhlasem pronajímatele a byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné
formě (což podle ustanovení NOZ již nemusí být), vyžaduje i souhlas pronajímatele
písemnou formu. Změnu věci (pronajatého nebytového prostoru) provádí nájemce na
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svůj náklad. Dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se s nájemcem při
skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení. Podle ust. § 2220 odst. 2 NOZ
v případě, že provede-li nájemce změnu věci bez souhlasu pronajímatele, uvede věc do
původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu
věci. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele věc do původního stavu, může
pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby. Novinkou je ustanovení § 2305
NOZ, kde se stanoví, že nájemce může nemovitou věc, kde se nalézá prostor sloužící
k podnikání, opatřit se souhlasem pronajímatele v přiměřeném rozsahu štíty, návěstími a
podobnými znameními, přičemž pronajímatel může souhlas odmítnout, má-li pro to
vážný důvod. Pokud požádá nájemce o udělení souhlasu v písemné formě a
pronajímatel se ve lhůtě do jednoho měsíce nevyjádří, považuje se souhlas
pronajímatele za daný. Při skončení nájmu musí nájemce odstranit znamení, kterými
nemovitou věc opatřil a uvést dotčenou část nemovité věci do původního stavu (§ 2306
NOZ). Osazování různých předmětů do nemovité věci nebo na nemovitou věc, v níž se
prostor sloužící k podnikání nachází, je jistě především v zájmu nájemce. Pronajímatel
by mu ale zásadně neměl bránit, protože sekundárně jde i o jeho prospěch. Důvodem
nesouhlasu by tak popřípadě mohla být jen nepřiměřená škoda, která by mohla volbou
nevhodného označení nebo nevhodného způsobu (realizace) označení pronajímateli
vzniknout.67 Podle ustanovení § 2307 NOZ může nájemce s předchozím souhlasem
pronajímatele převést nájem v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž prostor
slouží. Souhlas pronajímatele i smlouva o převodu nájmu vyžadují písemnou formu.
Podle důvodové zprávy k NOZ zvláštní povaha činnosti prováděné v prostoru sloužícím
k podnikání vyžaduje zvláštní úpravu dispozic s takovýmto prostorem a předpokládá se,
že s prostory sloužícími podnikání disponují právě podnikatelé.
Další práva nájemce nebytového prostoru dle nové úpravy se rovněž odrážejí
v uvedených povinnostech pronajímatele, viz předchozí kapitola práva a povinnosti
pronajímatele.
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3.4 Změna subjektů nájemního vztahu
Závazkové právní vztahy jsou ve většině případů tzv. vztahy synallagmatickými.
Pojem „synallagmatický“ bychom mohli vysvětlit tak, že subjekty závazkových vztahů
(věřitel, dlužník) mají vůči sobě vzájemná práva a povinnosti, tzn., že právu jednoho
subjektu odpovídá povinnost druhého subjektu a naopak. Změna v závazku znamená
změnu některého prvku závazkového vztahu. Změny v závazcích můžeme rozdělit
podle prvků právního vztahu na změny v subjektech a změny v obsahu závazku. Ke
změně subjektů nájemního vztahu může dojít v různých situacích. Ke změně v osobě
pronajímatele může dojít především převodem vlastnického práva k nebytovým
prostorům na jiný subjekt. Tuto situaci upravuje dispozitivní ustanovení § 11 NPNP, ve
kterém se stanoví, že dojde-li ke změně vlastnictví budovy, v níž se pronajatý nebytový
prostor nachází, nebo pronajatého nebytového prostoru ve vlastnictví podle zvláštního
právního předpisu, není nájemce ani pronajímatel oprávněn z tohoto důvodu nájem
vypovědět, pokud není dohodnuto jinak. Ustanovení § 680 odst. 3 OZ stanoví, že
v důsledku změny vlastnictví k nemovité věci může vypovědět nájemní smlouvu pouze
nájemce, a to i tehdy, byla-li smlouva uzavřena na dobu určitou. Nájemce musí
výpověď podat v nejbližším možném výpovědním období, pokud je to zákonem nebo
dohodou stanoveno. Do nabytí účinnosti novely NPNP zákona č. 360/2005 Sb., bylo
možné úpravu v OZ využít podpůrně. Smyslem této nové úpravy znění § 11 NPNP je
tedy vyloučit úpravu obsaženou v § 680 odst. 3 OZ. Při změně vlastnického práva
k nemovitosti není nájemce nebytového prostoru oprávněn nájemní vztah vypovědět.
Účastníci nájemní smlouvy si v rámci smluvní volnosti mohou sjednat úpravu odlišnou.
To umožňuje výpověď nájemci, pronajímateli nebo oběma současně.68 Ke změně může
také dojít při přechodu vlastnického práva ať již při úmrtí nebo při zániku pronajímatele
s právním nástupcem. Jak v případě převodu, tak v případě přechodu vlastnického práva
se uplatní ustanovení § 680 odst. 2 OZ. Dojde-li tedy ke změně vlastnictví k pronajatým
nebytovým prostorám (domu s nebytovými prostorami v nájmu), vstupuje nabyvatel do
právního postavení pronajímatele. Jde o zvláštní případ právního nástupnictví
(sukcese), s nímž je spojen ten důsledek, že na nabyvatele přecházejí práva a povinnosti
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pronajímatele z nájemního vztahu přímo ze zákona (ex lege), nastane-li právní
skutečnost, s níž zákon uvedený důsledek spojuje – tj. nabytí vlastnického práva
k pronajaté věci. Nabyvatel tak vstupuje do původního nájemního vztahu se všemi jeho
základními obsahovými atributy, jakými jsou zejména předmět nájmu a práva a
povinnosti subjektů daného vztahu vyplývající ze zákona, resp. nájemní smlouvy.69
Nepřechází však všechna práva. Nájemní vztah je složitý komplex práv a povinností,
zahrnující řadu různorodých práv a povinností, z nichž některá mají samostatný právní
režim daný právním důvodem jejich vzniku. Na nabyvatele tak nepřecházejí zejména
peněžité pohledávky a dluhy pronajímatele vzniklé za trvání původního nájemního
vztahu, jako je např. pohledávka pronajímatele na splatné nájemné, povinnost zaplatit
splatnou pohledávku nájemce na slevu z nájemného apod.70 Z toho je třeba dovodit, že
na nového pronajímatele (nabyvatele pronajaté věci) nepřecházejí ani práva a povinnosti
pronajímatele vzniklé v souvislosti se změnami pronajaté věci provedenými nájemcem
za trvání původního nájemního vztahu bez souhlasu pronajímatele.
Změna v osobě nájemce je upravena v ustanovení § 14 NPNP, kdy tato změna je
spojena se zánikem nájemního vztahu a nájem zaniká smrtí nájemce, pokud dědici po
zůstaviteli, který byl nájemcem, do 30 dnů od jeho smrti neoznámí pronajímateli, že
pokračují v nájmu, nebo zánikem právnické osoby bez právního nástupce, byla-li tato
osoba nájemcem. Podrobněji viz kapitola zánik nájmu.
Ke změně v obsahu vztahu dochází zejména dohodou stran. Písemná smlouva
může být měněna pouze písemně. Jde o kumulativní novaci, kdy nový závazek vzniká
vedle dosavadního. Ke změně také dochází prodlením dlužníka (§ 517 OZ). Věřiteli
vzniká po splnění stanovených podmínek právo odstoupit od smlouvy. Pokud tak
neučiní, má nadále právo domáhat se plnění. Jde-li o prodlení s plněním peněžitého
dluhu, má věřitel právo požadovat úroky z prodlení. Následky prodlení věřitele upravuje
ust. § 522 OZ.
V nové právní úpravě nalezneme novinku v podobě ustanovení § 2307 NOZ, kde
se stanoví, že nájemce může s předchozím souhlasem pronajímatele převést nájem
v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž prostor slouží, přičemž souhlas
pronajímatele i smlouva o převodu nájmu vyžadují písemnou formu. Mezi možné
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způsoby převodu podnikatelské činnost zcela určitě patří smlouva o prodeji podniku (
NOZ - koupě závodu - § 2175 násl. NOZ). S ohledem na to, že ust. § 2307 odst. 1 NOZ
je formulováno velice obecně, se zdá pravděpodobné, že pro přechod nájmu bude
dokonce i v rámci prodeje závodu nezbytný předchozí souhlas pronajímatele.
Změnou vlastníka nebytového prostoru se podle ustanovení § 2221 odst. 1 NOZ
nájem neruší, práva a povinnosti z nájmu přecházejí na nabyvatele. Ke změně vlastníka
pronajaté věci může dojít z různých důvodů. Rozlišujeme mezi univerzálním a
singulárním právním nástupnictvím. Při univerzálním právním nástupnictví je nástupce
plně vázán činy svého právního předchůdce. Při singulárním právním nástupnictví
založeném převodem vlastnického práva k věci se však jedná o něco jiného; pro
nabyvatele je především rozhodující, co si ujednal s převodcem. Nelze přitom přehlížet,
že nabyvatel nabývá vlastnické právo jako právo věcné a chráněné ve zvýšené míře
ústavním pořádkem, zatímco nájemní právo má obligační povahu a váže nájemce
k pronajímateli.71 V odst. 2 § 2221 NOZ je upravena ochrana nabyvatele v případě
změny vlastníka formou převodu vlastnického práva (singulární sukcese). NOZ
neumožňuje, aby pronajímatel před prodejem věci ujednal s nájemcem v nájemní
smlouvě takové povinnosti pronajímatele, které zákon nestanoví, a které by (spolu
s nájemní smlouvou) měly přejít na nového vlastníka věci (§ 2221 odst. 2 NOZ). Aby
přešly, je nezbytné, aby se o nich nový vlastník před uzavřením smlouvy o převodu
vlastnictví dozvěděl. To se týká i změny vlastnictví formou darovací smlouvy, ale i
změny vlastnictví koupí věci v dražbě, směnou, dědictvím apod. NOZ nechrání nájem,
když nový vlastník pronajaté věci neměl důvod si myslet, že věc pronajata je. Zjistí-li
nový vlastník, že věc pronajata je (ač neměl důvod si to myslet), má právo nájem
vypovědět v tříměsíční výpovědní lhůtě poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět, že je
věc pronajata a kdo je nájemcem. Nájemcova práva vůči osobě, se kterou nájemní
smlouvu uzavřel (původní pronajímatel), nejsou dotčena. Nicméně u věcí zapsaných ve
veřejném seznamu lze těmto následkům zabránit postupem podle § 2203 NOZ – kdy lze
zapsat do veřejného seznamu i nájemní právo, jak již bylo zmíněno výše. Strana, která
nájem vypoví, musí poskytnout druhé straně přiměřené odstupné (§ 2223 NOZ). Co je
přiměřené odstupné, určí možná prováděcí předpis nebo až judikatura.
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3.5 Skončení a zánik nájmu
Skončení nájmu nebytových prostor je upraveno v ustanoveních § 9 až § 13
NPNP. Rozlišujeme podle toho, zda byl nájem sjednaný na dobu určitou nebo na dobu
neurčitou. Ustanovení § 9 NPNP upravuje problematiku skončení nájmu sjednaného na
dobu určitou, ustanovení § 10 NPNP upravuje skončení nájmu sjednaného na dobu
neurčitou a ustanovení § 12 NPNP a ustanovení § 14 NPNP jsou společné pro nájmy
sjednané jak na dobu určitou, tak i neurčitou, kdy § 14 NPNP upravuje zánik nájmu
nebytového prostoru. Z povahy NPNP jako zákona lex specialis ve vztahu k OZ
vyplývá, že na skončení (zánik) nájmu NP můžeme aplikovat ustanovení OZ, především
však ustanovení upravující obecné důvody zániku závazků nebo obecné důvody
skončení nájmu v části týkající se nájemní smlouvy. Ustanovení o zániku závazku
obsahuje taktéž obchodní zákoník. Vlastní úpravu zániku nájmu má obchodní zákoník v
případě zmaření účelu smlouvy a odstoupení. Úprava občansko-právní se uplatní u
výpovědi, uplynutí doby, smrti nebo zániku, splynutí, privativní novaci a narovnání.
Kombinovaná úprava je u nemožnosti plnění. Ke skončení (zániku) nájmu tedy dochází
na základě různých právně-relevantních skutečností. Právní skutečnost je v případě
zániku taková, s níž právo spojuje zánik závazku. Způsoby zániku závazků lze dělit se
zřetelem k různorodým kritériím. Závazek zaniká na základě právního úkonu
jednostranného – výpovědí a odstoupením od smlouvy, právního úkonu dvoustranného
– privativní novací (kdy původní závazek zaniká a je nahrazen závazkem novým (§ 570
OZ), právní událostí – uplynutím doby, smrtí nebo zánikem nájemce a dále z jiných
důvodů zániku závazku. Mezi absolutní způsoby skončení a zániku nájmu nebytového
prostoru, kdy nájem nebytového prostoru nepřechází na nikoho dalšího, patří zejména:


dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem;



uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán (§ 9 odst. 1 NPNP);



odstoupení od smlouvy;



výpověď pronajímatele před uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán
(§ 9 odst. 2 NPNP);



výpověď nájemce před uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán (§ 9
odst. 3 NPNP);
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výpověď pronajímatele nebo nájemce nájmu uzavřeného na dobu
neurčitou (§ 10 NPNP);



smrt nájemce nebo zánik právnické osoby, která je nájemcem (§ 14
NPNP);



splynutí osoby nájemce a pronajímatele v jednu osobu (§ 584 OZ);



zničení (zánik) nebytového prostoru (§ 680 odst. 1 OZ);



splnění rozvazovací podmínky (§ 36 odst. 2 OZ).

Mezi relativní způsoby skončení a zániku nájmu nebytového prostoru, kdy naopak
na základě právně relevantních skutečností nájem přechází na jinou osobu, patří
zejména:


oznámení dědiců o pokračování v nájmu (§ 14 písm. a) NPNP);



nastoupení právního nástupce nájemce, který byl právnickou osobou;



změna vlastnického práva k domu či nebytovému prostoru (§ 680 odst. 2
OZ).

Není-li dohodnuto jinak, je v případě ukončení nájmu nájemce povinen vrátit
nebytový prostor ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení
(§ 13 NPNP). Zákon upravuje primárně povinnost vrátit nebytový prostor pronajímateli
a zároveň stanoví kvalitu této povinnosti. Primárně je tedy nájemce povinen vrátit
nebytový prostor ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
Tento požadavek je, není-li dohodnuto jinak, literaturou považován za bezvýjimečný.
Vzhledem k dispozitivnosti ustanovení je však vhodné podrobněji upravit podmínky
vrácení výslovně v nájemní smlouvě, kdy účastníci smlouvy o nájmu nebytových
prostor si mohou sjednat, za jakých podmínek bude nájemce povinen vrátit nebytový
prostor v případě skončení nájmu. Z pohledu zákonné úpravy je nezbytné definovat
především obvyklé opotřebení. Vzhledem k absenci legální definice, jak v zákoně, tak
občanském zákoníku, a vzhledem k tomu, že přiměřené opotřebení bohužel blíže neřeší
ani judikatura, je pojem značně nejasný. Obvyklé opotřebení bude tedy nejspíše
posuzováno primárně s ohledem na stav nebytových prostor v okamžiku předání při
vzniku nájmu, v porovnání se stavem konečným, kdy jedním z kritérií obvyklosti
opotřebení bude sjednaný účel užívání. I o vrácení nebytového prostoru by bylo vhodné
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pořídit zápis, který by měl obsahovat stručný popis nebytového prostoru a vyjádření
vůle účastníků, že nebytový prostor je vrácen v souladu se zákonem, popřípadě
dohodou účastníků např. o provedených staveních úpravách a vypořádání odchylek od
stavu obvyklého opotřebení. Za případné stavební úpravy nebytových prostor nebo jiné
investice provedené nájemcem by měl nájemce obdržet příslušný ekvivalent, aby
nedošlo k bezdůvodnému obohacení pronajímatele. Ekvivalent může spočívat v úhradě
nákladů pronajímatelem nebo v kompenzaci těchto nákladů v souvislosti s výší
nájemného. Ve smyslu rozsudku Nejvyššího soudu ČR se nárok nájemce, aby mu
pronajímatel po skončení nájmu vrátil protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci,
promlčuje v obecné promlčecí lhůtě počítané podle ustanovení § 101 OZ.72 Podmínkou
však je, že stavební úpravy a jiné investice byly uskutečněny se souhlasem
pronajímatele a zůstanou v nebytovém prostoru i po skončení nájemního vztahu.73 Bude
především v zájmu nájemce, aby v případě, že se souhlasem pronajímatele bude
provádět určité stavební úpravy, bylo uvedeno, na čí náklady se úpravy provedou a co
se s těmito investicemi při skončení nájemního vztahu stane. V případě, kdyby se na
ujednání, týkající se provedených stavebních změn a úprav před skončením nájemního
vztahu účastníci nedohodli, byl by povinen nájemce dle ust. § 13 NPNP stavební úpravy
odstranit. Toto ustanovení však nelze interpretovat v rozporu s ustanovením § 5 odst. 1
a 3 NPNP. Z této úpravy totiž vyplývá pronajímateli povinnost odevzdat nebytový
prostor nájemci nejen ve stavu způsobilém k smluvenému účelu nájmu, ale i v tomto
stavu jej svým nákladem udržovat a zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž
poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno. Pronajímatel odpovídá i za
provedení oprav, které mu nájemce ohlásí. Hrubé porušení povinností vyplývajících
z ust. § 5 odst. NPNP je důvodem, aby nájemce vypověděl smlouvu o nájmu uzavřenou
na dobu určitou před uplynutím sjednané doby. Pokud tedy je nájemní vztah skončen
v důsledku neplnění povinností pronajímatele nebytový prostor udržovat ve stavu
způsobilém k smluvenému nebo obvyklému užívání, nelze spravedlivě požadovat, aby
nájemce ve smyslu ust. § 13 NPNP vrátil nebytový prostor ve stavu, v jakém ho
převzal. Při vrácení nebytového prostoru by stav nebytového prostoru měl být
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posuzován s přihlédnutím k protokolu o převzetí nebytového prostoru.74 Lze jen
doporučit i o vrácení nebytového prostoru sepsat protokol, který bude obsahovat stručný
popis nebytového prostoru a vyjádření vůle účastníků, že předmětný prostor je vrácen
v souladu se zákonem, popř. nájemní smlouvou.

3.5.1 Skončení nájmu dohodou

Do kategorie právních úkonů dvoustranných spadá zánik právního vztahu
dohodou, privativní novací. Původní závazek zaniká a je nahrazen závazkem novým (§
570 OZ). Problematické se může jevit odlišení od novace kumulativní (§ 516 OZ), jež
je však změnou závazku, nikoliv jeho zánikem. V případě nájmu nebytových prostor se
judikatura ustálila na vymezení pojmu kumulativní novace v tom smyslu, že se jedná o
obsahovou a faktickou kontinuitu nájemního vztahu,75 případně o kontinuitu vůle
stran.76 O novaci privativní se tedy nejedná v případě postupných modifikací v rozsahu
předmětu nájmu, služeb poskytovaných v souvislosti s nájmem nebytových prostor,
doby nájmu, výši nájemného a způsobu úhrady nájemného a služeb.
Skončení nájmu nebytového prostoru dohodou není výslovně v NPNP uvedeno,
ale můžeme ho dovodit z příslušných obecných ustanovení OZ, neboť nájem
nebytového prostoru je závazkovým právním vztahem, a proto jej lze skončit, jako
každý jiný závazek, pokud se na tom obě smluvní strany dohodnou. Dohoda smluvních
stran je optimální situací, která předchází sporům. Dohoda stran může mít i podobu
smíru uzavřeného v rámci soudního řízení. Zejména v souladu s ustanovením § 677
odst. 1 OZ může pronajímatel a nájemce uzavřít dohodu o skončení nájmu nebytového
prostoru. Forma dohody by měla být písemná, neboť nájemní smlouva o nebytovém
prostoru má formu písemného právního úkonu (§ 40 odst. 2 OZ). V dohodě je třeba
uvést datum, ke kterému nájem nebytového prostoru skončí, popř. i další podmínky
skončení nájmu a vyjádřit vůli zúčastněných stran ukončit nájem nebytového prostoru a
v případě, že se na straně nájemce či pronajímatele vyskytuje více subjektů, je třeba,
aby dohodu podepsali všichni ti, kteří předmětnou nájemní smlouvu uzavírali.
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3.5.2 Skončení nájmu uplynutím doby

Nájem sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán,
viz ustanovení § 9 odst. 1 NPNP, které je speciální k obecné úpravě zániku nájmu
uplynutím doby dle § 676 odst. 1 OZ. Uplynutí doby je objektivní právní skutečnost
nezávislá na vůli stran a jako způsob zániku závazku je jedním z nejčastějších a uplatní
se v případě, že v průběhu nájmu uzavřeného na dobu určitou nedojde k žádnému
porušení smluvních ustanovení a není uplatněn výpovědní důvod, nedojde k odstoupení
od smlouvy, ani nájem nezanikne jiným způsobem. Takto tedy může skončit pouze
nájem, který byl sjednán na určitou dobu. Doba, na kterou se nájem uzavírá, je podle
ustanovení § 3 NPNP předepsanou náležitostí smlouvy o nájmu nebytového prostoru,
pokud nejde o nájem sjednaný na dobu neurčitou. Nájem pak skončí posledním dnem
lhůty, na kterou byl sjednán. V případě, že doba byla uvedena počtem let nebo měsíců,
nájem skončí uplynutím posledního dne příslušného roku nebo měsíce, kdy nezáleží na
tom, zda se jedná o den pracovní či den pracovního volna či klidu.77 Vzhledem k právní
jistotě je nutné doporučit, aby doba nájmu byla ve smlouvě vymezena co nejpřesněji.
V případě, že nájemce užívá pronajatou věc (v tomto případě nebytový prostor) i
po uplynutí sjednané doby nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání
věci (v tomto případě návrh na vyklizení nemovitosti) u soudu do 30 dnů, obnovuje se
smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Tato úprava je obsažena
v ustanovení OZ v § 676 odst. 2. NPNP obnovení nájemního vztahu podle tohoto
ustanovení nevylučuje a lze se tedy domnívat, že je možné tuto úpravu subsidiárně
použít i na obnovu nájmu nebytových prostor. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se
obnovuje vždy na rok a nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu.
Původní i obnovený nájem na sebe tedy bezprostředně navazují a jedná se tedy o
pokračování původního nájemního vztahu. V případě, že by pronajímatel podal žalobu
na vyklizení nebytového prostoru později než ve lhůtě 30 dnů od skončení nájemního
vztahu a soud se začal zabývat touto žalobou až v době, kdy opět nájemní vztah skončil
uplynutím doby, jedná se sice o žalobu předčasnou, nicméně podle ustálené judikatury
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lze v tomto případě ve věci rozhodnout.78 Probíhá-li totiž řízení o předčasně podané
žalobě ještě v okamžiku, kdy doba trvání obnoveného nájemního vztahu uplynula, má
žaloba účinky předvídané v § 676 odst. 2 větě první OZ.79 Je však možné v nájemní
smlouvě výslovně vyloučit zákonný účinek obnovy nájemní smlouvy podle uvedeného
ustanovení § 676 odst. 2 OZ.
K případu obnovení nájmu nebytových prostor se též vyjádřil Nejvyšší soud:
ustanovení § 676 občanského zákoníku o obnovení nájmu po uplynutí doby, na kterou
byl sjednán, se za zde stanovených podmínek uplatní i v případě nájmu nebytových
prostor. Pokračujícím užíváním nebytových prostor po uplynutí dohodnuté doby je i
jejich nevyklizení.80 Z dřívější soudní judikatury však vyplývalo, že prolongace nájmu
nebytových prostor podle obecných ustanovení nájemní smlouvy v OZ není možná
s odvoláním na gramatický výklad NPNP.81

3.5.3 Skončení nájmu odstoupením od smlouvy
NPNP skončení nájmu nebytového prostoru odstoupením od smlouvy výslovně
neuvádí, avšak lze ho dovodit z obecných ustanovení OZ. Odstoupení od smlouvy je
jednostranným adresovaným právním úkonem vedoucím k zániku účinků právních
úkonů. Od nájemní smlouvy může odstoupit jak pronajímatel, tak nájemce. Vzhledem
k písemné formě nájemní smlouvy, je třeba, aby i odstoupení od smlouvy mělo ve
smyslu ustanovení § 40 odst. 2 OZ písemnou formu. Dle ustanovení § 48 OZ mají
možnost smluvní strany odstoupit v případech stanovených zákonem nebo dohodou
stran a další důvody odstoupení (které nestanoví zákon) si tak mohou strany sjednat
přímo v nájemní smlouvě. Není-li právním předpisem nebo účastníky dohodnuto jinak,
ruší se od počátku smlouva odstoupením od smlouvy podle ustanovení § 48 odst. 2
OZ.82 Pokud účastník smlouvy uzavřel smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek, má rovněž právo od smlouvy odstoupit (§ 49 OZ). Zákon sám pojem tíseň
nevymezuje. Za tíseň je třeba podle výkladu teorie i praxe považovat sociální, zejména
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hospodářský, ale i psychický stav osoby, jenž na ni – objektivně posuzováno – doléhá
tak závažným způsobem, že tato osoba bez svobodného utváření své vůle uzavře
smlouvu, která jí zřejmě působí újmu, a kterou by proto za normálních okolností jako
neprospěšnou vůbec neuzavřela. Lze to říci i tak, že tíseň je určitý reálně existující
objektivní stav, který se stal u jednajícího důvodem k jeho nesvobodnému projevu vůle.
Pro stav tísně není rozhodné, jak vznikl (zda událostí, působením třetí osoby či druhého
smluvního objektu, resp. i počínáním osoby postižené v tísni), zda o ní druhý subjekt
věděl atd. Změny nastalé až po uzavření smlouvy nejsou z hlediska § 49 OZ již
relevantní.83
Jelikož NPNP nestanoví žádný případ odstoupení, uplatní se důvody odstoupení
uvedené v OZ. Pronajímatel může od nájemní smlouvy odstoupit například při prodlení
dlužníka, pokud ten svůj dluh nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu
věřitelem (§ 517 odst. 1 OZ) a dále hrozí-li pronajímateli v důsledku provádění změn
na nebytových prostorech značná škoda (§ 667 odst. 2 OZ). Pronajímatel může kdykoli
odstoupit od smlouvy, užívá-li nájemce přes písemnou výstrahu nebytové prostory nebo
trpí-li užívání věci (nebytového prostoru) takovým způsobem, že pronajímateli vzniká
škoda, nebo že mu hrozí značná škoda (679 odst. 3 OZ). Významným důvodem zániku
právního vztahu je možnost pronajímatele odstoupit od smlouvy v případě uvedeném
v ustanovení § 666 odst. 2 OZ, kdy v případě, dá-li nájemce věc (nebytový prostor) do
podnájmu v rozporu se smlouvou, má pronajímatel právo od smlouvy odstoupit. Pro
úpravu podnájmu nebytových prostor se sice uplatní primárně ustanovení § 6 NPNP,
ovšem vzhledem k okolnosti, že zákon možnost odstoupení ve smyslu ust. § 666 odst. 2
OZ výslovně nevylučuje, ani neobsahuje úpravu odchylnou, je možné aplikovat
možnost odstoupení i na podnájem nebytových prostor.
Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy byl-li pronajatý nebytový prostor
předán ve stavu nezpůsobilém ke smluvenému užívání (§ 679 odst. 1 OZ), kdy
nezpůsobilost ke smluvenému nebo obvyklému užívání se váže k ust. § 664 OZ
(v případně nájmu nebytových prostor se především uplatní speciální ustanovení § 5
odst. 1 NPNP) a dále jsou-li místnosti, které byly pronajaty k tomu, aby se v nich
zdržovali lidé, zdraví závadné, přičemž toto právo má nájemce i tehdy, věděl-li o tom
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při uzavření smlouvy (§ 679 odst. 2 OZ), kdy práva odstoupit se nelze předem vzdát.
Klíčový je pojem zdravotní závadnosti předmětných prostor, chápaný nejčastěji ve
smyslu (ne)závadnosti hygienické. Rovněž má právo nájemce odstoupit od smlouvy v
případě neposkytnutí ochrany ze strany pronajímatele (§ 684 OZ). Tato konstrukce
vychází ze skutečnosti, že pronajímatel nemovitosti (nejčastěji v postavení vlastníka)
má právním řádem dány nejširší a nejefektivnější možnosti ochrany práv. Lhůta
k poskytnutí ochrany je stanovena jako přiměřená a bude tak v zásadě vycházet
z konkrétních okolností případu. Komplementární povinností nájemce, OZ výslovně
nestanovenou, je vůči pronajímateli povinnost informační.
Odstoupením zanikají práva a povinnosti ex tunc a smluvní strany se musí
vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení, přičemž obohacení nájemce spočívá
v užívání nebytových prostor a obohacení pronajímatele spočívá v získaném nájemném
za nebytový prostor. Podle ustanovení § 458 OZ, jestliže obohacení spočívá ve
výkonech, je nutno poskytnout peněžitou náhradu. Obohacení na straně nájemce by tak
mělo být kompenzováno peněžitou náhradou. Vzájemné peněžité pohledávky pak
mohou zaniknout započtením. Odstoupením od smlouvy však nezanikají eventuální
práva na náhradu škody. Lhůta pro odstoupení není stanovena, ale právo na odstoupení
podléhá promlčení v obecné tříleté promlčecí lhůtě (pro obchodněprávní vztahy je
promlčecí doba čtyřletá) a počátek promlčecí lhůty závisí na okamžiku, kdy nastala
skutečnost zakládající právo na odstoupení. Vlastní úpravu odstoupení má také ObchZ
v ustanovení § 344 až § 351, kdy ObchZ stanoví obdobně jako OZ, že odstoupit lze v
případech stanovených zákonem nebo smlouvou. ObchZ rozlišuje odstoupení pro
porušení smlouvy a odstoupení bez jejího porušení. Pokud je porušení smlouvy
podstatné, stačí k odstoupení oznámení učiněné bez zbytečného odkladu poté, co se o
porušení druhá smluvní strana dozvěděla. Podstatným porušením smlouvy je situace,
kdy smluvní strana porušující smlouvu již při uzavírání smlouvy věděla nebo měla
předvídat, že druhá smluvní strana ztratí zájem na dalším plnění povinnosti. Podstatné
porušení může být způsobeno i vyšší mocí, která však nemá vliv na oprávnění odstoupit
od smlouvy. Svou roli může sehrát při zproštění se odpovědnosti za škodu. V případě
nepodstatného porušení je nutné poskytnou druhé smluvní straně dodatečně přiměřenou
lhůtu k plnění, přičemž přiměřenost poskytnuté lhůty bude záležet v konkrétních
okolnostech případu. Odstoupit od smlouvy dle ustanovení ObchZ lze také v případě,
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kdy smlouva nebyla dosud porušena (§ 348 ObchZ), kdy jde o situaci, kdy je podstatné
porušení budoucí povinnosti nepochybné a druhá smluvní strana neposkytne
dostatečnou jistotu. Dalším případem odstoupení bez porušení smlouvy je zmaření
účelu smlouvy podle ustanovení § 356 ObchZ.

3.5.4 Skončení nájmu výpovědí

Výpověď je jednostranný právní úkon, který učiní pronajímatel nebo nájemce
vůči druhé straně a jež musí mít veškeré náležitosti právních úkonů. Ve výpovědi musí
být vyjádřena vůle předmětný vztah ukončit. Zákon vyžaduje písemnou formu
výpovědi. Výpověď je nutné druhé straně doručit (doručení může být provedeno např.
osobně, poštou nebo jiným způsobem) a je tedy nutné, aby se předmětná výpověď
dostala do dispozice druhé smluvní straně – do sféry jejího vlivu. Slovní spojení
„dostane do sféry jeho dispozice“ nelze vykládat ve smyslu procesně-právních předpisů.
Je jím třeba rozumět konkrétní možnost nepřítomné osoby seznámit se s jí adresovaným
právním úkonem. Právní teorie i soudní praxe takovou možností chápe nejen samotné
převzetí písemného hmotně-právního úkonu adresátem, ale i ty případy, jestliže
doručením dopisu obsahujícího projev vůle, do bytu adresáta či do jeho poštovní
schránky popřípadě i vhozením oznámení do poštovní schránky o uložení takové zásilky,
nabyl adresát hmotně-právního úkonu objektivní příležitost seznámit se s obsahem
zásilky. Přitom není nezbytné, aby se adresát skutečně seznámil s obsahem hmotněprávního úkonu, dostačuje, že měl objektivní příležitost tak učinit84. Pokud druhá
smluvní strana odmítne písemnou výpověď převzít (ať už při osobním převzetí nebo při
doručení přepravní službou), dostal se jednostranný právní úkon do sféry vlivu druhé
smluvní strany a vyvolává právní následky (splňuje-li další náležitosti právního úkonu),
tedy vyvolává skončení nájmu nebytového prostoru po uplynutí výpovědní lhůty.
V případě, že by pobyt pronajímatele nebo nájemce nebyl znám, tzn. právní úkon by se
nedostal do dispozice druhé strany, jíž je určen, je možné požádat soud o to, aby takové
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osobě (jak fyzické tak právnické) ustanovil opatrovníka, který bude zastupovat tuto
osobu, a chránit její práva viz ust. § 29 OZ85.
Ke skončení nájmu výpovědí dojde uplynutím výpověďní lhůty. Podle ust. § 12
NPNP je výpovědní lhůta tři měsíce, pokud není v nájemní smlouvě dohodnuto jinak.
Lze tedy sjednat jakoukoli výpovědní lhůtu, a pokud sjednána není, platí podpůrně
ustanovení § 12 NPNP. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi. Pro určení počátku této lhůty je tedy rozhodující
den, kdy byla výpověď druhé straně doručena. Pokud by bylo doručení výpovědi
provedeno např. první den měsíce, prodlouží se nájemní vztah ještě o tento měsíc, neboť
lhůta poběží až od prvého měsíce následujícího. Na počítání lhůt dále aplikujeme
ustanovení § 122 OZ, kde se stanoví, že lhůta určená podle dní počíná dnem, který
následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek, přičemž konec lhůty určené
podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem
shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počíná. Není-li takový den
v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den a v případě, kdy
připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty
nejblíže následující pracovní den. Podle právní teorie se aplikuje pak pravidlo, že právo,
jehož nabytí je vázáno na určitý den, se nabývá již počátkem tohoto dne, avšak naproti
tomu pozbytí práva nebo vznik nepříznivých právních následků nastávají až uplynutím
posledního dne lhůty.
V této souvislosti je nutné připomenout zvláštní úpravu skončení nájemních
vztahů k nebytovým prostorům obsaženou v ustanovení § 12 zákona č. 403/1990 Sb., o
zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů. Podle
této úpravy nelze dát výpověď dříve než po uplynutí 10 let ode dne účinnosti zákona
uživatelům nebytových prostor ve vydaných nemovitostech podle zmíněného zákona,
pokud slouží pro činnosti diplomatických a konzulárních misí nebo pro poskytování
zdravotních a sociálních služeb nebo pro potřeby školství nebo pro provoz kulturních a
tělovýchovných zařízení nebo pro pracovní rehabilitaci a zaměstnání zdravotně
postižených osob, kdy obdobnou úpravu obsahují též ust. § 12 zákona č. 87/1991 Sb., o
mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 25 zákona č.
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229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění pozdějších předpisů.86
Rozlišujeme mezi výpovědí nájmu sjednaného na dobu neurčitou a určitou.
Zatímco nájem sjednaný na dobu neurčitou může pronajímatel i nájemce vypovědět bez
udání důvodu (avšak uvedení výpovědního důvodu není nijak na závadu), v případě
nájmu na dobu určitou jsou pronajímatel i nájemce vázáni taxativním výčtem
výpovědních důvodů definovaných v ustanovení § 9 odst. 2 a 3 NPNP, pokud si však
v nájemní smlouvě nedohodnou něco jiného. Sjednanými důvody výpovědi jsou pak
ovšem vázáni. Smluvně lze také vyloučit výpověď ze strany pronajímatele po určitou
dobu od uzavření smlouvy.
Dosavadní úprava stanovila, že před uplynutím doby, na kterou je nájem sjednán,
může být smlouva o nájmu vypovězena z důvodů stanovených zákonem, a to jak ze
strany pronajímatele, tak i ze strany nájemce. Tím, že zákonná úprava výslovně
nepřipouštěla jiný než zákonem stanovený důvod výpovědi, vznikala v praxi otázka, zda
je přípustné sjednat v nájemní smlouvě výpovědní důvod odlišný od právní úpravy.
Tato otázka nebyla zcela uspokojivě vyřešena ani judikaturou, proto se přistoupilo
k novelizaci příslušných ustanovení tak, aby účastníci nájemní smlouvy mohli sjednat
okruh výpovědních důvodů širší.87 V souvislosti s touto problematikou zde uvádím
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR: Nájem nebytových prostor, sjednaný na dobu určitou,
může skončit před uplynutím doby, na kterou byl sjednán, i jiným způsobem, než
výpovědí pronajímatele nebo nájemce.88 Dále Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí
konstatoval, že nelze z nich (z výpovědních důvodů) však dovodit, že by nájemní vztah
na dobu určitou nemohl skončit před uplynutím dohodnuté doby jinak, než výpovědí
pronajímatele nebo nájemce z důvodů zde upravených; nejde tedy o ustanovení kogentní
v tom slova smyslu, že by byly vyloučeny i jiné způsoby zániku nájemního vztahu na
dobu určitou.89 Pro tento závěr svědčí již skutečnost, že NPNP upravuji i jiné způsoby
zániku nájemního vztahu, aniž rozlišuje mezi nájmem na dobu neurčitou a nájmem na
dobu určitou. Z povahy NPNP jako normy lex specialit ve vztahu k OZ jako normy lex
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generalit dále vyplývá, že nelze vyloučit důvody zániku daného nájemního vztahu
upravené v rámci obecných ustanovení o nájemní smlouvě, resp. obecné důvody zániku
závazků, jako je např. odstoupení od smlouvy (§ 48 OZ) nebo splynutí (§584 OZ).
V případě nájmu mezi podnikateli, kdy se uplatní § 261 odst. 6 ObchZ, lze použít
úpravu zániku nesplněného závazku obsaženou v obchodním zákonu.90
Podle platného znění § 9 odst. 2 a odst. 3 NPNP, ohledně výpovědi nájemní
smlouvy na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, mají pronajímatel i nájemce
širokou smluvní volnost, neboť tato ustanovení již nejsou kogentního charakteru. Např.
mohou dohodou v nájemní smlouvě vyloučit některé nebo všechny výpovědní důvody
stanovené zákonem, nové výpovědní důvody v zákoně neuvedené mohou sjednat, apod.
V případě, že nebude v nájemní smlouvě žádné ujednání ohledně výpovědních důvodů,
použijeme zákonem stanovené důvody. Jedná se tedy o ustanovení subsidiárního
charakteru.
Dojde-li ke změně vlastnictví budovy, v níž se pronajatý nebytový prostor
nachází, není nájemce ani pronajímatel oprávněn z tohoto důvodu nájem vypovědět,
pokud není dohodnuto jinak (§ 11 NPNP). Změna pronajímatele nemá za následek
zánik nájemního vztahu. Nový pronajímatel (vlastník) vstupuje do již existujícího
právního vztahu se všemi právy a povinnostmi předchozího pronajímatele.

Výpověď pronajímatele před uplynutím doby nájmu

Důvody, pro které může pronajímatel písemně vypovědět nájem na dobu určitou
před uplynutím sjednané doby, jsou stanoveny v § 9 odst. 2 NPNP. Pokud není
pronajímatelem a nájemcem dohodnuto jinak, výpověď nájmu nebytového prostoru na
dobu určitou před uplynutím sjednané doby musí mít písemnou formu a musí v ní být
uveden výpovědní důvod, který pronajímatel uplatňuje. Pronajímatel tedy může
vypovědět nájem na dobu určitou před uplynutím sjednané doby v těchto případech:
a) Nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou. Především tedy půjde
o případ, kdy nájemce bude užívat nebytový prostor k jiným účelům, než bylo
dohodnuto v nájemní smlouvě. Obligatorní náležitostí nájemní smlouvy je, jak již bylo
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výše zmíněno, uvedení účelu nájmu nebytového prostoru. Je tedy důležité v nájemní
smlouvě přesně vymezit účel užívání nebytového prostoru, aby případné porušení
smlouvy výkonem jiné než dohodnuté činnosti bylo zřejmé a nesporné. Přesné
vymezení účelu užívání nebytového prostoru v nájemní smlouvě lze jen doporučit a
nespoléhat se tedy jen na určení účelu užívání nebytového prostoru podle rozhodnutí
stavebního úřadu, neboť účel užívání by v tomto rozhodnutí mohl být natolik obecný, že
by dovoloval provozovat v nebytovém prostoru nejrůznější činnosti. Užívání
nebytového prostoru v rozporu s nájemní smlouvou zahrnuje podle obsahu nájemní
smlouvy poměrně širokou škálu porušování podmínek stanovených ve smlouvě. Pokud
tedy nájemce užívá nebytový prostor k jinému účelu než k tomu sjednanému ve
smlouvě, porušuje tím svou povinnost vyplývající z předmětné smlouvy. Smlouva o
nájmu ale není z tohoto důvodu neplatná, toto faktické užívání nájemce k jinému účelu
dává pronajímateli možnost, aby vůči němu uplatnil výpovědní důvod. Souhlas
pronajímatele se stavebními úpravami pro účely stavebního řízení není dohodou o
změně účelu užívání nebytového prostoru.91Ani ústní souhlas či vědomost pronajímatele
o tom, že nájemce změnil účel nájmu, nemá za následek změnu nájemní smlouvy, je
třeba dodržet písemnou formu dodatku k nájemní smlouvě.
S ohledem na výslovnou úpravu tohoto ustanovení lze mít za to, že porušení
smlouvy v důsledku užívání musí trvat alespoň v době podání výpovědi. Musí tedy jít o
delikt trvající, neboť pokud by nájemce od porušení smlouvy upustil ještě před podáním
výpovědi, nebyl by dán výpovědní důvod.92
V této souvislosti jen připomeňme nájemcovu povinnost zpřístupnit nebytový
prostor pronajímateli za účelem kontroly, zda je nebytový prostor užíván řádně.
V případě, že by nájemce ve stanoveném termínu přístup do nebytového prostoru bez
závažného důvodu neumožnil, jednalo by se o porušení jeho povinnosti a pokud by
nájemce neumožnil kontrolu nebytového prostoru ani po uplatnění sankcí stanovených
ve smlouvě, musel by se pronajímatel obrátit na příslušný soud a domáhat se přístupu
do pronajatého prostoru za účelem kontroly, aby mohl následně použít výpovědní
důvod uvedený ve výše citovaném § 9 odst. 2 písm. a) NPNP.
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b) Nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo
úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem. Posoudit, zda je nájemce
v prodlení s placením nájemného, můžeme na základě smluvních ujednání, popřípadě
právní úpravy v NPNP a OZ. Výše nájemného nebo alespoň způsob jejího určení a též
výše úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru musí
být stanovena v nájemní smlouvě (§ 3 NPNP). Termín splatnosti nájemného a úhrad za
služby bude rovněž zpravidla obsahovat smlouva o nájmu nebytových prostor. Splatnost
může být sjednána různým způsobem (měsíčně, čtvrtletně, apod.) a pro případ, že
smlouva neobsahuje ujednání o splatnosti nájemného a úhrad, aplikujeme ustanovení §
7 odst. 2 NPNP. Nájemné spolu s úhradou za služby se pak platí v měsíčních splátkách
předem vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dále je třeba vycházet
z ustanovení § 122 OZ o počítání času, kdy prodlení pak počne běžet následující den po
splatnosti nájemného. Konec lhůty pak je den, který se shoduje se dnem, na který
připadá událost, od níž lhůta počíná běžet. Při uplatnění tohoto důvodu tedy není
rozhodující, v jakém intervalu bylo sjednáno placení nájmu, ale to že nájemce je v
prodlení s placením nájemného za dané období déle než měsíc.
Předpokladem uplatnění tohoto výpovědního důvodu je tedy skutečnost, že
alespoň jedna splátka nájemného nebo úhrad za služby není zaplacena ve lhůtě
stanovené smlouvou (případně vyplývající z ustanovení NPNP a OZ) a nájemce je o
více než jeden měsíc s touto platbou v prodlení. Na platnosti výpovědi nic nemění ani
to, pokud další splátky hradí nájemce včas, případně že dlužnou částku uhradil po
výpovědi od pronajímatele. Výpověď je třeba podat v okamžiku, kdy je nájemce
skutečně v prodlení s plněním své povinnosti. Pokud by před podáním výpovědi
nájemce dodatečně splátku uhradil, bude mít pronajímatel pouze nárok na úrok
z prodlení, ale ne na uplatnění výpovědního důvodu, protože ten zaplacením zanikl.93
Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor pronajímatelem z důvodu prodlení
s placením nájemného může být posouzena jako výkon práva v rozporu s dobrými
mravy, jestliže účastníci smlouvy předtím dlouhodobě akceptovali takový způsob
placení nájemného včetně doby jeho splatnosti, který se odlišoval od původního
smluvního ujednání.94 Pokud tedy pronajímatel využije svého práva vypovědět nájemní
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smlouvu pro neplacení nájmu nájemcem, nemůže již žádat po původním nájemci
náhradu škody ve formě ušlého zisku ve výši rozdílu mezi původním nájemným a
nájemným z nově sjednané nájemní smlouvy s jiným nájemcem, viz rozhodnutí
Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 407/2007.
c) Nájemce, který na základě smlouvy má poskytovat pronajímateli na úhradu
nájemného určité služby, tyto služby neposkytuje řádně a včas. Smlouva o nájmu
nebytových prostor může obsahovat ujednání, že nájemné se bude poskytovat ve formě
určitých služeb a nikoli v penězích. Může se jednat o služby nejrůznějšího charakteru,
např. různé stavební úpravy, práce na přilehlém pozemku, uklízecí práce, apod.). A
pokud se nájemce zaváže plnit místo peněžitého nájemného tyto služby a neposkytuje je
řádně (v určené kvalitě a množství) a včas (bez prodlení), přičemž obě tyto podmínky
musí být splněny zároveň, je tímto naplněn výpovědní důvod. Nutnou podmínkou
takové výpovědi však je, že služby nebyly poskytovány řádně a včas opakovaně, tj.
nestačí neposkytnutí ojedinělé a výjimečné. Naplnění tohoto důvodu je tedy spojeno
s dlouhodobějším neplněním sjednaných služeb. Rovněž posouzení, jakým způsobem
jsou služby poskytovány a zda odpovídají rozsahu a kvalitě sjednaným ve smlouvě,
musí být provedeno objektivně s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního
případu.95 Je třeba, aby v nájemní smlouvě byly tyto služby přesně určeny a vymezeny.
Pod tento výpovědní důvod však nespadá případ, kdy se nájemce zavázal ve smlouvě
poskytovat určité služby vedle povinnosti platit nájemné v penězích a tyto služby neplní
řádně a včas.
d) Nájemce nebo osoby, které s ním užívají nebytový prostor, přes písemné
upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek. Upozornění a jeho doručení nájemci je
nezbytné k řádnému uplatnění tohoto výpovědního důvodu. Výpovědním důvodem
nebude tedy jakékoli porušování klidu nebo pořádku, ale musí jít o porušení hrubé.
Pojem „hrubé porušení klidu nebo pořádku“ použitý NPNP s určitostí výrazně přesahuje
vymezení obsažené v ustanovení § 127 OZ (vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by
nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon
jeho práv). Toto porušení je nutně spojováno s podstatnějšími zásahy do klidu nebo
pořádku. Není přitom nutné, aby těmito zásahy byl přímo porušen klid a pořádek
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vlastníka nebytového prostoru. Zásahy do klidu nebo pořádku mohou být dotčeni
sousedé, bližší okolí nebo obecně veřejnost, aniž by tím bezprostředně byl porušen klid
vlastníka, který se např. nachází mimo dosah těchto rušivých vlivů. Výklad pojmu
„hrubé porušení klidu nebo pořádku“ by měl být objektivní s ohledem na konkrétní
okolnosti případu. Měla by se v něm zohlednit mimo jiné i intenzita zásahů, jejich
obtížnost vůči okolí, samozřejmě ve vztahu k místním poměrům.96
Před uplatněním výpovědi je nutné, aby pronajímatel písemně upozornil nájemce,
že došlo k hrubému porušení klidu nebo pořádku. Písemné upozornění (výstraha) by
mělo obsahovat mimo jiné popis chování hrubě porušujícího klid a pořádek, výzvu
zanechání tohoto chování a upozornění, že je zde možnost výpovědi z nájmu
nebytového prostoru. Z toho též vyplývá, že ojedinělé porušení nebude naplněním
tohoto výpovědního důvodu a musí se jednat o opakující se hrubé porušování klidu
nebo pořádku. Po písemné upozornění je tedy třeba, aby byl opětovně porušen klid a
pořádek.
Porušování klidu nebo pořádku není vázáno jen na osobu nájemce nebytového
prostoru, ale i na osoby, jež s ním nebytový prostor užívají. Těmito dalšími osobami
jsou především zaměstnanci nájemce nebytového prostoru, kteří v nebytovém prostoru
pracují. Nájemce však neodpovídá za návštěvníky (zákazníky, klienty atd.), kteří do
nebytového prostoru sice také vstupují, ale jinak ho nepoužívají.97
e) Užívání nebytového prostoru je vázáno na užívání bytu a nájemci byla uložena
povinnost byt vyklidit. Povinnost byt vyklidit je spojena se zánikem nájmu bytu (obecně
v ustanovení § 710 OZ), přičemž jedním z důvodů zániku nájmu bytu je výpověď z
nájmu. Nájem bytu je (na rozdíl od nájmu nebytového prostoru) nájmem chráněným.
V souladu s touto skutečností je možné nájem bytu vypovědět výlučně ze zákonem
taxativně stanovených důvodů a to buď bez přivolení soudu dle § 711 OZ, nebo s
jeho přivolením dle § 711a OZ. Podle ustanovení § 711a odst. 1 písm. c) OZ může být
vypovězen nájem bytu jen s přivolením soudu, jde-li o byt, který souvisí stavebně
s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce
nebo vlastník těchto nebytových prostor chce tento byt užívat. Pokud soud přivolí
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k výpovědi z nájmu bytu, určí současně, ke kterému datu nájemní poměr skončí.
Výpovědní lhůta počne běžet až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
právní moci rozsudku. Soud současně rozhodne, že nájemce je povinen byt vyklidit
nejpozději do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty.98 V tomto výpovědním důvodu tedy
půjde zejména o byt, který stavebně souvisí s prostory určenými k provozování obchodu
nebo jiné podnikatelské činnosti a pokud na základě výpovědi nájmu bytu je nájemce
povinen vyklidit byt, je to zároveň důvod pro výpověď nájmu souvisejícího nebytového
prostoru. Tato provázanost tedy může být faktická – daná stavebně-technickým
uspořádáním, popřípadě to může být však pouze provázanost právní. Např. nájemce
bytu má na základě nájemní smlouvy právo užívat garáž po dobu trvání nájmu bytu.
Nelze přitom předpokládat, že garáž bude stavebně provázána s bytem. V případě
tohoto výpovědního důvodu lze hovořit o akcesorickém pojetí sui genesis, kdy nájem
nebytových prostor se odvíjí od užívání bytu.99
f) Bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání
nebytového prostoru. Odstraňování staveb upravují ustanovení § 128 a násl. zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon) (StavZ).
Ustanovení § 129 StavZ pak stanoví, v jakých případech stavební úřad nařídí vlastníku
stavby její odstranění. Stavební úřad nařídí vlastníku stavby, která svým závadným
stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo
majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě
neodstranil závadný stav stavby, jde-li o stavbu, která je kulturní památkou, postupuje
se podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů). Dále stavební úřad nařídí odstranění stavby, u níž bylo
stavební povolení zrušeno, stavby provedené v rozporu s právními předpisy, stavby
dočasné, u které uplynula stanovená doba jejího trvání a nebyla povolena změna
užívání, apod. viz ust. § 129 StavZ. Zejména tedy půjde o závadné stavby ohrožující
život nebo zdraví osob, stavby prováděném bez rozhodnutí nebo opatření stavebního
úřadu, apod. Ustanovení § 135 StavZ řeší neodkladné odstranění stavby a zabezpečení
jejího odstranění v případě, jsou-li předmětnou stavbou ohroženy životy osob nebo
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zvířat tím, že stavba hrozí zřícením. Odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce,
popř. vyklizení stavby může stavební úřad nařídit i bez předchozího projednání
s vlastníkem stavby. Náklady vynaložené

na odstranění stavby a případné

zabezpečovací práce nese vlastník stavby.
V případě, že došlo k odstranění stavby, v níž byl umístěn pronajatý nebytový
prostor, nepřipadá v úvahu ukončení smluvního vztahu výpovědí, ale zánik závazku
pronajímatele v důsledku nemožnosti plnění podle ust. § 575 OZ. Pokud by nemožnost
plnění byla zaviněna pronajímatelem, závazek ze smlouvy o nájmu by sice zanikl, avšak
nájemci by vzniklo právo na náhradu škody v důsledku nesplnění závazku. Nájemce by
měl nárok i na vydání bezdůvodného obohacení, a to bez ohledu na to, zda pronajímatel
nemožnost plnění zavinil či nikoliv. V případě nájmu nebytového prostoru by
bezdůvodné obohacení spočívalo v již uhrazeném nájemném a zaplacení služeb
poskytovaných
poskytnuty.

100

spolu

s nájmem,

které

nebyly

v důsledku

odstranění

stavby

Tento důvod výpovědi se tedy vztahuje jen na stavby, které dosud nebyly

odstraněny.
Odstranění stavby, ve které byl pronajatý nebytový prostor, znemožní další nájem
nebytového prostoru. Důvodem k výpovědi bude též taková změna nebytového
prostoru, která znemožní další jeho užívání. Je nutné, aby o změnách bylo vydáno
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Podle ust. § 2 odst. 5 StavZ se změnou
dokončené stavby rozumí nástavba, kterou se stavba zvyšuje nebo přístavba, kterou se
stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou
nebo stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení
stavby, za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. Ohledně tohoto
výpovědního důvodu je tedy třeba vycházet hlavně z pravomocného rozhodnutí
stavebního úřadu. Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují některé
stavby vymezené v § 103 StavZ, ohlášení podléhají jednoduché stavby, terénní úpravy,
zařízení a udržovací práce podle § 104 StavZ, a ostatní stavby, resp. její změny
podléhají stavebnímu povolení.
Ne každá změna stavby může být důvodem k výpovědi smlouvy o nájmu
nebytového prostoru. Musí jít pouze o takovou změnu, která znemožňuje další užívání
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nebytového prostoru nájemcem. Půjde o takové případy, kdy rozhodnutí o odstranění
stavby nebo změnách stavby bylo vyvoláno na základě objektivního stavu stavby nebo
jiných objektivních okolností. Bylo by v rozporu s dobrými mravy a duchem této
úpravy, kdyby rozhodnutí bylo vyvoláno na základě subjektivního přání pronajímatele,
který by tímto způsobem chtěl vyvolat předčasné ukončení smluvního vztahu na dobu
určitou.101
g) Nájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu
pronajímatele. Podnájem je upraven v ustanovení § 6 odst. 1 NPNP, kde je stanoveno,
že není-li mezi pronajímatelem a nájemcem dohodnuto něco jiného, je nájemce
oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu pouze na dobu
určitou a jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Pokud přenechá
nájemce předmětný nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu
pronajímatele a pokud není jiné dohody s pronajímatelem, je to důvodem k výpovědi ze
strany pronajímatele smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu určitou před
uplynutím sjednané doby. Neudělení souhlasu s podnájmem nebytového prostoru ze
strany vlastníka-pronajímatele nemá za následek absolutní neplatnost nájemní smlouvy
(na rozdíl od smlouvy podnájemní, která je absolutně neplatná). Sankcí je možnost
vypovědět nájem sjednaný na dobu určitou v souladu s tímto ustanovením.102 Z hlediska
pronajímatele jde v případě udělení souhlasu s podnájmem o velice důležité oprávnění.
V důsledku skončení nájemního vztahu by zanikl rovněž vztah podnájemní, neboť
nájemce by ztratil oprávnění disponovat s předmětnými nebytovými prostory.
h) Jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti vydané oprávněné osobě podle
zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd. Základem je
zde uzavřená dohoda o vydání věci mezi oprávněnou a povinnou osobou podle výše
uvedeného zákona, nebo rozhodnutí soudu, pokud povinná osoba odmítla nemovitost
vydat. Podle ust. § 12 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých
majetkových křivd oprávněná osoba dnem převzetí nemovitosti vstupovala do práv a
povinností pronajímatele. Uvedený výpovědní důvod ponechává volbu dalšího využití
nemovitosti na oprávněné osobě. Nájem na dobu neurčitou může vypovědět podle § 10
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zákona o nájmu nebytových prostor. Aby však nebyla vydaná nemovitost zatížena
nájemním vztahem na dobu určitou, může oprávněná osoba uplatnit tento výpovědní
důvod. Logicky lze tento důvod uplatnit jen na nájemní vztah vzniklý před vydáním
nemovitosti. Nelze jej uplatnit na vztah vzniklý až po vydání nemovitosti.
i) Jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti převedené původnímu
vlastníkovi podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku. Podle ustanovení § 25 uvedeného zákona vstupuje vlastník do
práv a závazků pronajímatele plynoucích z dohody o odevzdání a převzetí bytu, z nájmu
pozemku nebo ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru v převzaté nemovitosti. Pro
případ, kdy vlastník přebírá závazek pronajímatele nebytového prostoru v převedené
nemovitosti, je tedy stanoven zvláštní výpovědní důvod. Nebylo by přijatelné tento
důvod vztahovat na nájem v nemovitosti vydané podle citovaného zákona v případech,
kdy nájemní vztah vznikl na základě právního úkonu restituenta.103
Oba tyto dva důvody (výpovědní důvod pod písm. h) a výpovědní důvod pod
písm. i)) vychází z uvedených restitučních zákonů. U pronajímatelů, kterým byl vrácen
majetek, by mohlo dojít k situaci, kdy jejich nebytové prostory jsou dlouhodobě
smluvně zablokovány. Tyto výpovědní důvody jim tak mají pomoci v jejich situaci.104
Slouží tedy především k usnadnění realizace vlastnického práva a uplatnění autonomie
vůle oprávněné osoby.
j) Nájemce změnil v provozovně předmět podnikání bez předchozího souhlasu
pronajímatele. V tomto případě jde o důsledek úpravy obsažené v ustanovení § 3 a § 5
odst. 4 NPNP. Jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní smlouva
obsahovat mimo jiné také údaj o předmětu podnikání v provozovně umístněné
v pronajatém nebytovém prostoru. A pokud nájemce hodlá změnit předmět podnikání
v provozovně umístněné v pronajatém nebytovém prostoru a ovlivní-li tato změna
podstatným způsobem využití nebytových prostor, je povinen to ohlásit pronajímateli a
vyžádat si jeho předchozí písemný souhlas. V případě, že tedy nájemce svou povinnost
nesplní, vznikne pronajímateli výpovědní důvod. Ne každá změna účelu podnikání je
způsobilá naplnit skutkovou podstatu tohoto výpovědního důvodu. Je třeba, aby tato
103
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změna měla specifickou kvalitu – byla způsobilá podstatným způsobem ovlivnit způsob
využití pronajatých nebytových prostor (vyšší hlučnost, vznik zápachu, větší frekvence
návštěvnosti třetích osob). Srovnávat bude třeba předcházející účel podnikání a jeho
vliv na způsob využití pronajatých nebytových prostor a nynější účel podnikání a jeho
vliv na způsob využití. Změnu-ovlivnění je třeba hodnotit objektivně (nikoli subjektivní
pocit pronajímatele) a rozdíl (ovlivnění) musí být podstatný, tj. musí být určité (větší)
intenzity.105 Smluvní strany se však mohou v nájemní smlouvě dohodnout i jinak, např.
písemný souhlas pronajímatele vyloučit, popř. změnu předmětu podnikání vyloučit
zcela.

Výpověď nájemce před uplynutím doby nájmu

Důvody, pro které může nájemce písemně vypovědět nájem na dobu určitou před
uplynutím sjednané doby, jsou stanoveny v § 9 odst. 3 NPNP. Pokud není nájemcem a
pronajímatelem dohodnuto jinak, výpověď nájmu nebytového prostoru na dobu určitou
před uplynutím sjednané doby musí mít písemnou formu a musí v ní být uveden
výpovědní důvod, který nájemce uplatňuje. Nájemce tedy může vypovědět nájem na
dobu určitou před uplynutím sjednané doby v těchto případech:
a) Nájemce ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si nebytový
prostor pronajal. Zákonodárce však dále nespecifikuje pojem způsobilosti, o jakou
způsobilost se vůbec jedná. Z hlediska pronajímatele jde o ustanovení více než
problematické. V žádném ustanovení nejsou vymezeny podmínky, za kterých je
nájemce způsobilý k provozování činnosti v pronajatých prostorách, ani nestanovil
povinnost pronajímatele zkoumat způsobilost nájemce k provozování činnosti. Nájemce
nejenže nemá povinnost prokazovat svou způsobilost nájemce k provozování činnosti,
ale ani nenese odpovědnost za takové případy, kdy ztráta způsobilosti byla způsobena
jeho zaviněním.106 Způsobilost k provozování určité činnosti bude nejčastěji spojována
s podnikatelskou činností nájemce provozovanou v pronajatých nebytových prostorách.
Ztrátou způsobilosti je tedy např. ztráta živnostenského oprávnění, zákaz činnosti (podle
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§ 14 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a podle § 73 odst. 1 zákona č.
40/2009 Sb., trestní zákoník), apod. Ztrátou způsobilosti k provozování činnosti ve
smyslu § 9 odst. 3 písm. a) NPNP, zakládající důvod výpovědi nájemce z nájmu
nebytových prostor, je třeba rozumět ztrátu způsobilosti k provozování podnikatelské
činnosti, vykonávané buď na základě živnostenského oprávnění, nebo za podmínek
stanovených zvláštními předpisy. Uvedený výpovědní důvod je dán i v případě, došlo-li
k pozastavení provozování živnosti podnikatele (nájemce) na jeho žádost.107 Dle
citované judikatury je však možné, že za určitých okolností by se takový právní úkon
nájemce mohl příčit dobrým mravům. Podle ust. § 39 OZ je neplatný právní úkon, který
svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo se příčí dobrým mravům. Jde o
ustanovení kogentní povahy, které spojuje s uvedenými vadami právního úkonu
absolutní neplatnost, k níž soud přihlíží z úřední povinnosti. Ztráta živnostenského
oprávnění však představuje výpovědní důvod pouze tehdy, pokud byl nájemní vztah
k nebytovému prostoru sjednán za účelem podnikání odpovídajícího právně tomuto
živnostenskému oprávnění. Má-li podnikatel více živnostenských oprávnění a ztratí-li
některé (některá) z nich, může v pronajatých nebytových prostorách nadále podnikat na
základě oprávnění zbývajících. Ztráta živnostenského oprávnění nebude představovat
výpovědní důvod ani tehdy, nebude-li přenechaný nebytový prostor sloužit účelům
podnikání.108 Neboť pronajatý nebytový prostor může rovněž sloužit čistě k soukromým
účelům, např. garáž apod.
Živnostenský zákon zahrnuje dva způsoby zániku živnostenského oprávnění.
Prvním je zánik oprávnění z důvodů uvedených v ust. § 57 ŽZ, druhým je pak zrušení
živnostenského oprávnění živnostenským úřadem (a to i na žádost podnikatele) podle
ust. § 58 ŽZ. Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví
provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52
odst. 1 ŽZ z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje
podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními
právními předpisy. Dalším důvodem pro podání výpovědi bude tedy i pravomocné
rozhodnutí příslušného orgánu, kterým se nájemci ukládá trest zákazu činnosti
spočívající v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon

107
108

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 2876/2000
Rozhodnutí Nejvyšší soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 3454/2007

94

určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba
zvláštního povolení nebo jejíž výkon upravuje zvláštní předpis.
b) Nebytový prostor se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému
užívání. Nebytový prostor může být nezpůsobilý jen ke smluvenému užívání nebo
k jakémukoli užívání. Posuzování způsobilosti nebytového prostoru (staveb) přísluší
především stavebním úřadům, případně i dalším orgánům státní správy. Důležitou
podmínkou pro uplatnění tohoto výpovědního důvodu bude skutečnost, že
nezpůsobilost nebytového prostoru k užívání bude konstatována příslušným orgánem
státní správy, který je oprávněn v této věci rozhodnout.
Situaci, kdy určitý nebytový prostor je shledán nezpůsobilým ke smluvenému
užívání, nesmí zavinit nájemce. Takovým zaviněním by bylo nejen vyvolání příčin
nezpůsobilosti činností nájemce, ale i nesplnění povinností podle ust. § 5 odst. 3 NPNP,
tj. například neupozornění pronajímatele na potřebu provedení oprav, pokud by
neprovedení oprav zapříčinilo nezpůsobilost přenechaného prostoru ke smluvenému
užívání. Pokud by nezpůsobilost pronajatého nebytového prostoru vznikla zaviněním
nájemce, byť i částečným, nelze tento výpovědní důvod použít. Pro úplnost je však
třeba uvést, že judikatura připustila možnost vypovědět smlouvu o nájmu ze shora
uvedeného zákonného důvodu i bez rozhodnutí orgánu státní správy, s odůvodněním, že
závěr o nezpůsobilosti nebytových prostor vychází z faktického stavu a není podmíněn
rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, neboť žádné ustanovení zákona o nájmu
nebytových prostor k platnosti výpovědi z důvodu nezpůsobilosti nebytových prostor ke
smluvenému užívání správní rozhodnutí nevyžaduje. I když nebude nezpůsobilost
nebytového prostoru deklarována rozhodnutím orgánu státní správy, bude třeba
skutečný stav objektivně zjistit a doložit, aby při uplatnění výpovědi podle shora
uvedeného výpovědního důvodu mohl případný spor rozhodnout soud.109
c) Pronajímatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z ust. § 5 odst. 1
NPNP. V tomto případě se jedná o neplnění povinností, které zákon pronajímateli
ukládá v ust. § 5 odst. 1 NPNP. Pronajímatel je podle citovaného ustanovení povinen
odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu,
v tomto stavu jej svým nákladem udržovat, zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž
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poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno a umožnit nájemci plný a
nerušený výkon práv spojených s nájmem. Povinnosti musí pronajímatel porušovat
hrubým způsobem, zejména tedy opakovaně či soustavně. Není zde stanovena ani
nutnost předchozího písemného upozornění. Tato skutečnost asi nejspíše bude vyplývat
z faktu, že nájemce je sice zásadně v rovném postavení vůči pronajímateli de iure, avšak
často nikoliv de facto a tak z důvodu faktické kompenzace postavení smluvních stran
nebylo zřejmě písemné upozornění považováno za nutné. Předmětné ustanovení
odkazuje jen na porušení povinností vyplývajících přímo z ust. § 5 odst. 1 NPNP a
z toho důvodu můžeme tedy dovodit, že nesplnění povinností ve smlouvě odchylně
sjednaných od zákona nemůže být relevantním výpovědním důvodem ve smyslu
citovaného ustanovení, avšak může být důvodem výpovědi sjednaným v předmětné
nájemní smlouvě.

Výpověď pronajímatele nebo nájemce nájmu uzavřeného na dobu neurčitou

Smlouva o nájmu nebytových prostor může být uzavřena na dobu neurčitou.
Nájemní smlouva ujednání o uzavření na dobu neurčitou může buď obsahovat výslovně,
nebo vůbec. Nájem uzavřený na dobu neurčitou jsou pronajímatel i nájemce oprávněni
písemně vypovědět bez udání důvodu (§ 10 NPNP). Výpověď musí mít písemnou
formu, neboť výpověď daná ústně by byla absolutně neplatná vzhledem k ust. § 40 OZ.
Účastníci nájemního vztahu se mohou dohodnout i jinak než stanoví § 10 NPNP a např.
si sjednat důvody, pro které je možné smlouvu o nájmu na dobu neurčitou vypovědět a
pokud tedy dojde ve smlouvě k dohodě o výpovědních důvodech, nahrazuje takové
ujednání ustanovení § 10 NPNP, a to v rozsahu, jaký byl smluvními stranami
v předmětné smlouvě dohodnut. Ke skončení nájmu na dobu neurčitou tedy může dojít
kdykoli. I zde je však nutné počítat s výpovědní lhůtou, buď stanovenou ve smlouvě
nebo tříměsíční podle ustanovení § 12 NPNP.
Dohoda o zániku nájmu nebytových prostor sjednaného na dobu neurčitou může
zahrnovat i vyloučení výpovědi ze strany pronajímatele po určitou dobu trvání nájmu.110

110

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2900/99

96

Z ujednání o tom, že po dobu prvních pěti let nájmu nebytových prostor nelze ukončit
nájemní vztah výpovědí, neplyne, že jde o nájem sjednaný na dobu určitou.111
U nájmu prostor sloužících podnikání NOZ rozlišuje způsob jeho ukončení v
závislosti na tom, zda byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou.
NOZ současně zachovává možnost předčasně vypovědět také smlouvu na dobu určitou.
Dispozitivní výčet výpovědních důvodů pro nájemce, který je uveden v ust. § 2308
NOZ a v případě pronajímatele v ust. § 2309 NOZ, je sice oproti současnému stavu
redukován, ale lze konstatovat, že je v podstatných ohledech podobný současnému
stavu. Výpovědní důvody jsou oproti stávající úpravě zúženy a zobecněny. Nájemce
může nájem na dobu určitou vypovědět i před uplynutím ujednané doby v následujících
případech:


ztratí-li způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je prostor sloužící
podnikání určen,



přestane-li být najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k výkonu
činnosti, k němuž byl určen, a pronajímatel nezajistí nájemci odpovídající
náhradní prostor, nebo



porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci.

Pronajímatel může nájem na dobu určitou vypovědět i před uplynutím ujednané
doby v následujících případech:
 má-li být nemovitá věc, v níž se prostor sloužící podnikání nachází,
odstraněna, anebo přestavována tak, že to brání dalšímu užívání prostoru, a
pronajímatel to při uzavření smlouvy nemusel ani nemohl předvídat, nebo
 porušuje-li nájemce hrubě své povinnosti vůči pronajímateli, zejména tím,
že přestože jej pronajímatel vyzval k nápravě, chová se nájemce v rozporu
s ustanovením § 2305 NOZ (opatření prostoru sloužícího k podnikání
v přiměřeném rozsahu štíty, návěstími a podobnými znameními se
souhlasem pronajímatele), nebo je po dobu delší než jeden měsíc
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v prodlení s placením nájemného nebo služeb spojených s užíváním
prostoru sloužícího k podnikání.
Ust. § 2305 NOZ nově upravuje další možnost výpovědi nájmu na dobu určitou ze
strany pronajímatele oproti úpravě stávající. V případě výpovědi nájmu na dobu určitou
před uplynutím ujednané doby je výpovědní doba tříměsíční a výpověď musí pod sankcí
neplatnosti obsahovat odůvodnění (§ 2310 NOZ), kdy tento požadavek je zcela nově
zakotven. Ustanovení § 2311 NOZ říká, že ustanovení o skončení nájmu bytu na dobu
určitou použijí na skončení nájmu prostor sloužících k podnikání, avšak zde má zákon
na mysli zřejmě pouze použití ust. § 2287 NOZ, kde se stanoví, že nájemce může
vypovědět nájem na dobu určitou, 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. Speciální úprava ukončení nájmu
prostoru sloužícího k podnikání uvedená v § 2308 až § 2310 jinak vylučuje použití
ustanovení o skončení nájmu bytu. Principům občanského zákoníku (např. § 4 odst. 2
NOZ) neodpovídá zvýšená ochrana nájemce – podnikatele, např. v automatickém
prodloužení nájmu.112 Nájem na dobu neurčitou lze podle ust. § 2312 NOZ zásadně
vypovědět s šestiměsíční výpovědní dobou. Nová úprava tedy prodlužuje výpovědní
dobu na šest měsíců (původně tři). Má-li však strana k výpovědi vážný důvod, je
výpovědní doba tříměsíční. Dle důvodové zprávy k NOZ se vážným důvodem rozumí
důvod výslovně v zákoně uvedený (viz ust. § 2308 a § 2309 NOZ), popř. i jiný důvod,
který lze mít za vážný. Pro použití výjimečné šestiměsíční lhůty se sluší předpokládat
poctivost vypovídané strany. Měla-li by mít tato strana pochybnosti o řádnosti plnění
svých povinností, nemůže žádat výjimku.113
Ustanovení § 2312 NOZ dále stanoví, že trvá-li nájem po dobu delší než pět let a
vzhledem k okolnostem strana nemohla předpokládat, že druhá strana nájem vypoví, je
výpovědní doba vždy šestiměsíční. NOZ současně zavádí institut námitek (§ 2314
NOZ), který je motivován snahou omezit možné spory vznikající v souvislosti s
ukončením nájmu výpovědí. Do jednoho měsíce od doručení výpovědi má vypovězená
strana možnost vznést u protistrany písemné námitky. Vyklidí-li nájemce pronajatý
112
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prostor sloužící k podnikání v souladu s výpovědí, platí, že výpověď se považuje za
platnou a přijatou nájemcem bez námitek (§ 2313 NOZ). Nevznese-li vypovídaná strana
námitky včas, právo žádat přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem zanikne.
Vznese-li však vypovídaná strana námitky včas, má právo žádat soud o přezkoumání
oprávněnosti výpovědi, v případě, že strana, která jí dala výpověď, tuto výpověď
nevezme zpět do jednoho měsíce ode dne, kdy jí byly písemné námitky doručeny.
Vypovězená strana může toto právo využít do dvou měsíců od uplynutí lhůty pro
zpětvzetí výpovědi. Jakkoli se může zdát, že pokud vypovězená strana uvedené časové
limity nedodrží, její práva zanikají, pravděpodobně dochází pouze k jejich promlčení.
To vyplývá z ustanovení § 654 odst. 1 NOZ, který zánik práva pro nevykonání připouští
jen tam, kde je to zákonem výslovně stanoveno.
Nový institut náhrady za převzetí zákaznické základny je upravený v § 2315
NOZ. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud skončí nájem výpovědí ze strany
pronajímatele a nejde o výpověď pro hrubé porušení povinností nájemce, má nájemce
právo na náhradu za výhodu pronajímatele, nebo nového nájemce, kterou získali
převzetím zákaznické základny vybudované vypovězeným nájemcem. Podle důvodové
zprávy NOZ počítá s jednorázovou náhradou, pro jejíž určení bude třeba vycházet z
obvyklé ceny zákaznické základny. Vedle pravděpodobných komplikací při určení výše
náhrady, může být také nejistota, vůči komu má nájemce své právo na tuto náhradu
uplatnit. NOZ výslovně počítá s možností domáhat se náhrady jak od pronajímatele, tak
od nového nájemce.
Z obecných ustanovení o nájmu vyplývá, že poruší-li strana své povinnosti zvlášť
závažným způsobem a způsobí tím druhé straně značnou újmu, má dotčená strana
vypovědět nájem bez výpovědní doby (§ 2232 NOZ). Výpověď nájmu bez výpovědní
doby, tj. okamžité skončení nájmu z vůle jedné strany, je výjimečným opatřením. Nelze
vyloučit, že si strany v nájemní smlouvě ujednají konkrétní důvody, které k takovému
skončení nájmu povedou, nicméně sám zákon uvádí v § 2227 a v § 2228 NOZ několik
skutkových podstat, s nimiž lze výpověď bez výpovědní doby spojit. Lze očekávat, že
seznam „závažných způsobů“ bude časem vypracován judikaturou.114 NOZ v ust. §
2234 koncipuje zákonné zadržovací právo pronajímatele k movitým věcem nájemce,
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které má nájemce v prostoru sloužícímu k podnikání nebo na něm, a to v případě, kdy
má pronajímatel vůči nájemci právo na úhradu pohledávky.
V době tří měsíců před skončením nájmu, je-li stranám den skončení nájmu znám,
má podle ust. § 2233 NOZ nájemce povinnost, má-li být prostor sloužící k podnikání
znovu pronajat, umožnit zájemci o nový nájem přístup k věci (prostoru sloužícímu
podnikání) v nezbytném rozsahu za účelem prohlídky v jeho a pronajímatelovi
přítomnosti. Pronajímatel je povinen oznámit nájemci návštěvu v přiměřené době
předem. Pokud by vznikaly touto činností nájemci obtíže, které by nebyly jen
nepodstatné, měl by nájemce právo požadovat slevu z nájemného. Vzhledem
k dispozitivnosti je zde možnost i jiné dohody smluvních stran nájemního vztahu.
Skončením nájmu se rozumí zánik povinností a práv ze smlouvy (zákona)
vzniklých. Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli věc v místě, kde ji
převzal, a v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím
k obvyklému opotřebení při řádném užívání, ledaže by věc zanikla nebo se
znehodnotila; odevzdáním se rozumí i předání vyklizené nemovité věci. Byl-li při
odevzdání věci nájemci pořízen zápis obsahující popis věci, přihlédne se při odevzdání
věci pronajímateli také k němu (§ 2225 odst. 1 NOZ). Podle ustanovení odst. 2 § 2225
NOZ si nájemce při odevzdání věci oddělí a vezme vše, co do věci vložil nebo na ni
vnesl svým nákladem, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata věci nebo neztíží-li se
tím nepřiměřeně její užívání.

3.5.5 Zánik nájmu

Není-li v nájemní smlouvě dohodnuto něco jiného, nájem zaniká z důvodů, které
jsou uvedeny v § 14 NPNP. Uvedená úprava se vztahuje jen na nájemce a smrt nebo
zánik pronajímatele není upraven. Ustanovení je však dispozitivní a nic nebrání
smluvním stranám, aby si sjednaly další důvody zániku nájmu. Nájem dle ust. § 14
NPNP zaniká:
a) smrtí nájemce, pokud dědici po zůstaviteli, který byl nájemcem, do 30 dnů od
jeho smrti neoznámí pronajímateli, že pokračují v nájmu,
b) zánikem právnické osoby bez právního nástupce, byla-li tato osoba nájemcem.
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Zánik závazkového právního vztahu je ukončením jeho existence. U nájmu
nebytových prostor ho lze (obdobně jako u zániku práva vlastnického) chápat ve dvou
rovinách. Jako zánik absolutní, kdy nájem nebytového prostoru nepřechází na nikoho
dalšího, a jako zánik relativní, při němž naopak na základě právně relevantních
skutečností přechází na jinou osobu.115 Nájem může zaniknout i jinými způsoby, než
těmi, které jsou výslovně upraveny zákonem. Obecné způsoby zániku závazků jsou
stanoveny především občanským zákoníkem, kdy ustanovení o zániku závazku
obsahuje rovněž i obchodní zákoník.
Zánikem nájemního vztahu zanikají práva a povinnosti účastníků smluvního
vztahu vyplývajícího ze smlouvy o nájmu. Zániku nájmu v důsledku smrti nájemce
(výhradně fyzické osoby) může zabránit oznámení dědiců o pokračování nájemního
vztahu do 30 dnů od jeho smrti. Jde o hmotně-právní lhůtu, a tak musí být oznámení ve
lhůtě doručeno druhé straně. Nelze než doporučit písemnou formu oznámení, aby se
předešlo sporům. Určitým problémem může být skutečnost, že ve lhůtě 30 dnů
zpravidla dědictví není vypořádáno, a pokud je dědiců více, nemusí být známo, který
z nich bude povolán k oprávnění z nájmu nebytového prostoru. Zánik právnické osoby
je obecně upraven v § 20a OZ, odlišnou úpravu mohou stanovit zvláštní zákony.
Právnická osoba se zrušuje dohodou, uplynutím doby nebo splněním účelu, pro který
byla zřízena. Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném, zákonem
určeném, rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku. Před zánikem právnické
osoby se vyžaduje její likvidace, pokud celé jmění nenabývá právní nástupce. V případě
právnických osob dojde při změně v osobě nájemce k přechodu na právního nástupce.
Pokud dojde k zániku nájemce bez právního nástupce, nájemní vztah zpravidla zaniká
v průběhu likvidace nebo konkurzu.
Právní úprava obsažená v § 14 NPNP před novelizací provedenou zákonem č.
360/2005 Sb. jako důvod zániku nájmu uváděla i zánik předmětu nájmu. Novelizací byl
tento důvod vypuštěn s odůvodněním, že účastníci nájemní smlouvy si v žádném
případě nemohou dohodnout, že nájem zánikem předmětu nájmu nezaniká. Podpůrně
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proto lze aplikovat § 680 odst. 1 OZ o zániku nájemního vztahu v důsledku zničení
pronajaté věci.116
Nová právní úprava stanoví přímo v § 2226 NOZ, že zanikne-li věc během doby
nájmu, nájem skončí a v případě, že zanikne-li věc během doby nájmu zčásti, má
nájemce právo buď na přiměřenou slevu z nájemného, nebo může nájem vypovědět bez
výpovědní doby. Nájem, který je spojen s existující věcí, nutně tedy končí se zánikem
této věci. Stane-li se věc nepoužitelnou k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán,
k účelu obvyklému, a to z důvodů, které nejsou na straně nájemce, má rovněž nájemce
právo nájem vypovědět bez výpovědní doby (§ 2227 NOZ). Podle důvodové zprávy
k NOZ nepoužitelnost věci, ať z toho či onoho důvodu, včetně případu, kdy se věc stala
zdravotně závadnou, nemá bez dalšího za následek zánik nájmu. Vypovězení nájmu
přichází v úvahu jak v případě, že nájem byl ujednán na dobu neurčitou, tak i v případě,
že byl ujednán na dobu určitou, ale jen tehdy, jestliže nepoužitelnost věci způsobily
důvody na straně pronajímatele, anebo jiného důvody, které však nejsou na straně
nájemce.117 Pokud by nájemce užíval věc (prostor sloužící k podnikání) takovým
způsobem, že by se tento opotřebovával nad míru přiměřenou okolnostem nebo by
dokonce hrozilo jeho zničení, pronajímatel jej vyzve, aby věc užíval řádně, a poskytne
mu přiměřenou lhůtu k nápravě s upozorněním na možné následky neuposlechnutí této
výzvy. Výzva musí mít písemnou formu a musí být nájemci doručena (§ 2228 NOZ).
V případě, že nájemce výzvy neuposlechne, má pronajímatel právo nájem vypovědět
bez výpovědní doby. V případě, že by hrozilo naléhavě vážně nebezpečí z prodlení, má
pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, aniž by nájemce vyzval
k nápravě.
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4. Podnájem nebytových prostor
Nájemce je podle ust. § 6 NPNP oprávněn (není-li ve smlouvě sjednáno něco
jiného), za zde uvedených podmínek, přenechat nebytový prostor do podnájmu. Znění
ustanovení § 6 NPNP má přednost před obecnou úpravou podnájmu stanovenou v ust.
§ 666 OZ. Podnájemní smlouvu je možné uzavřít pouze na dobu určitou, nejdéle pak
(vzhledem k akcesoritě podnájmu) na dobu stanovenou v nájemní smlouvě. Předmětem
podnájmu mohou být jak celé nebytové prostory, tak i jen jejich část. Právo podnájmu
má mimo jiné i ekonomický dosah, zejména v souvislosti s podnikáním. Umožňuje
nájemci, aby si i v případě kdy sám není schopen nebo ochoten realizovat nájemní
vztah, přesto zachoval ekonomické výhody pro něho z nájmu nebytových prostor
plynoucí. Zvláštností podnájmu je skutečnost, že neexistuje žádný přímý vztah mezi
pronajímatelem a podnájemcem, ale výlučně mezi nájemcem a podnájemcem.
Podnájemní vztah (ve smyslu § 6 odst. 1 NPNP) je v podstatě zvláštním případem
nájemního vztahu, na jehož základě nájemce přenechává jinému – podnájemci své
nájemní právo k nebytovému prostoru (jeho části). O podnájem nejde proto tehdy,
pronajímá-li nebytový prostor (jeho část) jinému vlastník domu, v němž se nebytový
prostor nachází. Pronajma-li nebytový prostor vlastník, jde ve vztahu mezi ním (jako
pronajímatelem) a nájemcem o vztah nájmu nebytového prostoru (podle NPNP).
Naopak podnájemní vztah je vztahem mezi nájemcem a podnájemcem; nedochází zde
tedy ke vzniku právního vztahu mezi podnájemcem a pronajímatelem. Proto např. za
řádné užívání nebytového prostoru (jeho části) podnájemcem odpovídá pronajímateli
nájemce.118 To se projevuje i v placení nájemného, kdy nájemné je pronajímateli
povinen plnit nájemce, nikoliv podnájemce. Pokud by nájemné plnil přímo podnájemce,
jednalo by se ve smyslu ustanovení § 451 OZ o bezdůvodné obohacení pronajímatele,
zejména jako následek plnění bez právního důvodu. Neboť osobu, které nájemce
umožnil užívat pronajaté prostory, nelze považovat za příjemce plnění od pronajímatele.
Skutečnost, že nájemce umožnil třetí osobě odlišné od nájemce provozovat svou činnost
v prostorách, které si od pronajímatele pronajal nájemce, nezakládá vztah mezi takovou
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třetí osobou a pronajímatelem.119Nájemce ve vztahu k pronajímateli odpovídá za řádné
užívání věci podnájemcem.
Vzniku podnájemního vztahu musí předcházet písemný souhlas pronajímatele
nebytových prostor, není-li ve smlouvě sjednáno něco jiného. Souhlas s případným
podnájmem může být udělen již v nájemní smlouvě (v obecné či konkrétní podobě).
Pronajímatelův nesouhlas s podnájmem musí nájemce respektovat, v opačném případě
má pronajímatel možnost vypovědět smlouvu o nájmu i před uplynutím sjednané doby
podle ust. § 9 odst. 2 písm. g) NPNP. Souhlas tedy může být dán k uzavření smlouvy s
konkrétním podnájemcem, nebo může být dán předem tzv. do budoucna, aniž je
konkrétně určen podnájemce, i když se jako vhodnější varianta zpravidla doporučuje,
aby byl dán souhlas s konkrétním podnájmem. Dispozitivnost ustanovení také umožňuje
ve smlouvě vyloučit oprávnění nájemce přenechat prostory do podnájmu, nebo může
umožnit podnájem i bez souhlasu pronajímatele. Otázky vyvolává přenechání do
podnájmu bez tohoto souhlasu. V současné literatuře existují dva názorové proudy
vztahující se k absenci souhlasu s podnájmem. První z nich dovozuje absolutní
neplatnost120 pro rozpor se zákonem ve smyslu ust. § 39 OZ, a pokud by např.
pronajímatel udělil souhlas až po sjednání podnájemní smlouvy, lze mít za to, že
dodatečné schválení nemění nic na absolutní neplatnosti podnájemní smlouvy, neboť
absolutně neplatný právní úkon nemůže konvalidovat. Druhý názorový proud vidí
v tomto nedostatku pouze založení výpovědního důvodu pronajímateli dle již
zmíněného ust. § 9 odst. 2. pís g) NPNP.121 Tento názor je zřejmě dán přednostní
aplikací speciální úpravy v podobě zákonem stanoveného výpovědního důvodu.
Důsledkem první varianty je, vzhledem k absolutní neplatnosti právního úkonu,
nadbytečnost uvedeného výpovědního důvodu. Vyskytuje se však i názor třetí,
modifikující názor první ve smyslu odlišného chápání rozporu se zákonem. Hovoří o
konceptu pružné neplatnosti, kdy výchozí sankcí za rozpor se zákonem je sice
neplatnost, avšak ta má řadu podob a nenastupuje automaticky. 122 Souhlas s případným
podnájmem může pronajímatel vázat na splnění určitých podmínek, a tím ovlivňovat
obsah podnájemní smlouvy, viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR, kde se podává, že
119
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pronajímatel sice může vázat svůj souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na splnění
určitých podmínek, a tím ovlivňovat její obsah (§ 6 odst. 1 NPNP), pokud však
podmínky, za nichž souhlas udělil, nejsou splněny, může ukončit nájem (§ 9 citovaného
zákona), nikoliv však již do obsahu uzavřené podnájemní smlouvy zasahovat.123
V citovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR rovněž bylo konstatováno, že se nejedná
o omluvitelný omyl, pokud se podnájemce bezdůvodně spoléhá na ujišťování
pronajímatele, že výše podnájemného bude shodná s výší nájemného, ač si podnájemce
mohl od podnajímatele vyžádat smlouvu a s výší se seznámit.
Smlouva o podnájmu by měla být uzavřena pouze na dobu určitou, a to
maximálně na dobu trvání vztahu nájemního. Doba podnájmu může být samozřejmě
vymezena i jinak, např. podle měsíců nebo let. Pokud je však nájemní vztah uzavřen na
dobu neurčitou, podnájemní vztah by tak byl de facto také uzavřen na dobu neurčitou.
Případ sjednání podnájmu na dobu určitou, ale delší, než na jakou je sjednán nájemní
vztah, lze snad připustit pouze s poukazem na akcesoritu podnájemního vztahu, kdy
podnájem zaniká nejpozději se zánikem vztahu nájemního. Pochybnosti vznikají
ohledně uzavření podnájmu na dobu neurčitou. Pokud by v nájemní smlouvě bylo
ustanovení o možnosti nájemce přenechávat prostory do podnájmu na dobu neurčitou,
lze dle mého názoru toto připustit s ohledem pouze na výše řečenou dispozitivnost
ustanovení. Pokud by tato možnost nebyla v nájemní smlouvě sjednána a současně by
pronajímatel nedal k uzavření takové smlouvy souhlas, šlo by o porušení povinností
nájemcem a pronajímatel by mohl smlouvu vypovědět. Další možností by mohlo být
sjednání podnájmu na dobu neurčitou se souhlasem pronajímatele, aniž by nájemní
smlouva měla nějaká ustanovení o podnájmu. Písemný souhlas pronajímatele s
podnájmem na dobu neurčitou by mohl být brán jako změna nájemní smlouvy, která
pak následně vylučuje dispozitivní ustanovení zákona. Zákon neřeší situaci, kdy je
sjednán podnájem sice se souhlasem pronajímatele, ale v podnájemní smlouvě není
doba trvání podnájmu vůbec uvedena. V tomto případě lze uvažovat o neplatnosti
podnájemní smlouvy, neboť není dodržena náležitost smlouvy. Problém je, že zákon
náležitosti podnájemní smlouvy výslovně nestanoví.
Dalším problémem je konkludentní prodloužení podnájmu. U nájmu se
analogicky užije úprava ust. § 676 odst. 2 OZ. Zde však vzniká otázka, zda se obnovil i
123
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souhlas pronajímatele s podnájmem. Podle jednoho proudu názorů nikoli a dochází
pouze k obnovení dohodnutých podmínek smlouvy a souhlas je nutno získat znovu.
Pokud obnovená doba podnájmu překročí dobu nájmu, nemá to vliv na zánik podnájmu
současně se zánikem nájmu z důvodu akcesority.124
Zákon přímo nestanoví náležitosti podnájemní smlouvy s výjimkou písemné
formy. Z povahy podnájmu však lze usuzovat, že náležitosti podnájemní smlouvy
budou stejné jako v případě nájemní smlouvy – předmět, účel, doba, nájemné a předmět
podnikání. Účel podnájmu by se měl shodovat s účelem uvedeným v nájemní smlouvě.
Nájemce se zavázal, že prostory budou užívány k určitému účelu, a proto nemůže
připustit užívání prostor podnájemcem k jinému účelu. Pokud by k tomuto došlo,
vystavuje se nájemce riziku výpovědi z důvodu porušení smlouvy § 9 odst. 2 písm. a)
NPNP. S využitím k jinému účelu by musel pronajímatel písemně souhlasit a muselo
byt dojít ke změně nájemní smlouvy.
Smlouva o podnájmu, jak již bylo uvedeno výše, musí mít písemnou formu, toto
ustanovení je kogentní. Nedodržení písemné formy by vedlo k absolutní neplatnosti
podnájemní smlouvy. Další podmínky stanovené zákonem o nájmu a podnájmu
nebytového prostoru však již nemají kogentní povahu, ale jsou dispozitivní povahy.
Proto se mohou pronajímatel s nájemcem dohodnout jinak.125
Účastníky smlouvy o podnájmu jsou nájemce a podnájemce nebytového prostoru.
Při sjednávání smlouvy je nutné mít na zřeteli všechna pravidla týkající se sjednávání
smluv obecně, jakož i pravidla pro sjednávání smluv o nájmu nebytových prostor
(zejména § 3 NPNP). Obsah smlouvy o podnájmu pak bude do určité míry vymezen
smlouvou o nájmu nebytového prostoru. Nebude možné, aby nájemník přenechal
podnájemníkovi více práv, než sám získal nájemní smlouvou.126 Podnájemní vztah je
totiž závislý na existenci vztahu nájemního. Práva a povinnosti podnájemce jsou tímto
způsobem odvozena od práv a povinností nájemce (jsou výlučně jejich podmnožinou).
Rozsah práv a povinností podnájemce bude vždy odvozen od nájmu, a bude mít stejný
(a to nejvýše) nebo užší (pravidelně) rozsah práv a povinností. Co se výkladu práv a
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povinností týká, v podrobnostech odkazuji na rozbor podaný již v souvislosti
s nájemním vztahem.
Důležitost řádného a dostatečně přesného vymezení práv a povinností v nájemní
smlouvě, proniká skrze ustanovení § 6 odst. 2 NPNP i do podnájmu nebytových prostor.
Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce vyplývající z § 5 NPNP se vztahují i na
toho, komu byl nebytový prostor přenechán do podnájmu (§ 6 odst. 2 NPNP). V případě
podnájemníka půjde zejména o oprávnění užívat nebytový prostor stanoveným
způsobem, oznamovací povinnost v případě závad včetně umožnění jejich odstranění,
jakož i povinnost oznámit změnu předmětu činnosti v provozovně umístněné do
podnajatých prostor. Při porušení povinnosti může podnájemníkovi vzniknout
odpovědnost za vzniklou škodu.127 Na podnájemní vztah se též vztahuje ustanovení § 8
NPNP, v roli pronajímatele zde bude vystupovat nájemce a oprávněným bude
podnájemce.
Problematika ukončení podnájemního vztahu není v zákoně vůbec upravena a
nezbývá než analogicky použít úpravu aplikovanou na vztah nájemní. Specificky zaniká
podnájem jako akcesorický právní vztah nejpozději se zánikem nájmu. V případě, že
zanikne nájem nebytového prostoru, zaniká i vztah podnájemní. Z hlediska
pronajímatele užívá podnájemce po skončení hlavního vztahu prostory bez právního
důvodu. Skončením hlavního vztahu nájemci zaniká oprávnění věc užívat (tj. i dále
pronajímat). Pronajímatel pak má právo na ochranu svého vlastnického práva žalobou
podle ust. § 126 OZ. Dále lze podnájem ukončit dohodou nebo způsoby sjednanými ve
smlouvě, či uplynutím doby, na kterou byl podnájem sjednán, kdy možné jsou však i
jiné způsoby ukončení podnájmu, obdobné ukončení nájmu. Podnájem tedy zaniká
uplynutím sjednané doby podnájmu. Může však dojít i ke konkludentnímu prodloužení
podnájmu, pokud je opětovně získán souhlas pronajímatele, viz výše. Pokud jde o
výpověď, záleží na podnájemní smlouvě, jaké výpovědní důvody obsahuje, kdy se však
podpůrně uplatní úprava obsažená v ust. § 9 NPNP. Není-li ve smlouvě sjednáno něco
jiného, je výpovědní lhůta 3 měsíce a výpověď musí obsahovat vyjádření vůle ukončit
podnájemní vztah a rovněž musí mít písemnou formu, jinak je absolutně neplatná viz
ust. 40 OZ. S ohledem na subsidiární použití ustanovení vztahujících se k zániku nájmu
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na podnájem, odkazuji v podrobnostech na ustanovení týkající se skončení a zániku
nájmu nebytového prostoru.
Úprava podnájmu v NOZ je co do rozsahu velmi skromná a ponechává vymezení
práv a povinností zejména na podnájemní smlouvě. Výstižněji však má upravenu dobu
podnájmu, kterou váže na dobu trvání hlavního nájemního vztahu. Ustanovení § 2215
NOZ výslovně stanoví, že souhlasí-li pronajímatel, může nájemce zřídit třetí osobě
k věci užívací právo a pokud byla nájemní smlouva uzavřena v písemné formě,
vyžaduje i souhlas pronajímatele formu písemnou. Pokud by nájemce zřídil užívací
právo třetí osobě bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení
nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější újmu. Toto ustanovení §
2215 má ovšem rovněž dispozitivní povahu a je tedy na smluvních stranách, dohodnouli se jinak. Pokud by došlo ke zřízení podnájmu, odpovídá za jednání podnájemce
pronajímateli nájemce stejně, jako kdyby předmětný prostor sloužící k podnikání užíval
sám (§ 2216 NOZ).
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Závěr
V této práci jsem se zabývala nájmem a podnájmem nebytových prostor. Nájem a
podnájem nebytových prostor jako institut, který umožňuje oprávněným osobám
disponovat s nebytovými prostory a za úplatu je přenechat jiným osobám do užívání.
Cílem mé práce bylo popsat a zhodnotit současnou a s ohledem i na účinnost zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, od 1. ledna 2014, i budoucí právní úpravu nájmu a
podnájmu nebytových prostor. Nájem, jako právní institut, má na našem území dlouhou
historii a tradici. Nebytové prostory v podobě samostatného předmětu nájmu, a úprava
s nimi spojená, se ovšem do oblasti zájmu zákonodárce dostaly až v posledních
přibližně pětačtyřiceti letech. Můžeme říci, že charakter právní regulace se měnil,
v souladu se společenskou potřebou, od převážně kogentní k převážně dispozitivní, a
k odstranění ingerence státu do právních vztahů nájmu a podnájmu nebytových prostor
v podobě souhlasu s nájmem, přivolením k výpovědi a přikázáním nájemce.
V úvodu práce jsem se zabývala vymezením pojmu nebytových prostor a jejich
právní úpravou. Hlavním předmětem mého výkladu se pak staly jednotlivé aspekty
právního vztahu, s úmyslem, avšak při vědomí značného rozsahu zkoumané
problematiky, podat v rámci této práce ucelený komentář k institutu nájmu a podnájmu
nebytových prostor, včetně výkladu související právní regulace. Z tohoto důvodu byly
zohledněny v prvé řadě podstatné náležitosti nájemní smlouvy, dále práva a povinnosti
pronajímatele a nájemce, včetně podnájmu nebytových prostor jako speciální úpravy
v rámci nájmu, nejčastější způsoby zániku právního vztahu a následky se zánikem
spojené. V souhrnu odpovídá provedený rozbor i na otázku současné podoby tohoto
právního institutu a jeho místa v našem právním řádu.
Nájem a podnájem nebytových prostor je upraven zvláštním zákonem č. 116/1990
Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor a současným občanským zákoníkem. Jak
již bylo uvedeno výše, 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Nový občanský zákoník, který nejen nahradí dosavadní občanský zákoník č.
40/1964 Sb., ale i řadu dalších soukromoprávních norem, včetně dosud samostatné
právní úpravy nájmu a podnájmu nebytových prostor v zákoně č. 116/1990 Sb., o nájmu
a podnájmu nebytových prostor.
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Obdobně jako byt představují nebytové prostory zvláštní předmět nájmu, kdy
specifika tohoto předmětu odůvodňovali existenci zvláštní úpravy odlišné od obecné
úpravy nájmu. Nemalou měrou však k existenci zvláštní úpravy přispěly i historické
okolnosti, kdy zvláštní zákon byl přijat dříve než obecná úprava nájmu v občanském
zákoníku a rovněž měl zvláštní zákon urychleně umožnit podnikání občanů. V průběhu
času pak již nedošlo k začlenění právní úpravy do občanského zákoníku. Nový
občanský zákoník také pamatuje na specifika nebytových prostor a obsahuje zvláštní
úpravu nájmu prostor určených k podnikání, přičemž rozhodující bude faktický účel
užívání prostoru nebo místnosti. V případě, že půjde o nájem prostoru nebo místnosti,
jehož účelem není ani bydlení ani provozování podnikatelské činnosti, použijí se obecná
ustanovení o nájmu. Na nájem a podnájem nebytových prostor se však v současnosti
vztahuje i úprava obchodně právní. Prolínání právní úpravy občanského zákoníku,
zvláštního zákona a obchodního zákoníku nepovažuji za vhodné a tedy jeví se mi jako
přínosné, že nový občanský zákoník atomizaci právní úpravy nájmu a podnájmu
nebytových prostor odstraní a upraví tuto právní problematiku souhrnně a snad
srozumitelněji, neboť současná právní úprava situaci subjektům, které se jí mají řídit,
neulehčuje. Hlavní změnou účinností nového občanského zákoníku je též sjednocení
úpravy občanského (OZ) a obchodního zákoníku (ObchZ), kdy tak odpadá současná
dvojí úprava závazkových vztahů, promlčení, náhrady škody a podobně. Nový
občanský zákoník zakládá výrazně širší smluvní svobodu, opouští často zneužívaný
princip absolutní neplatnosti právních úkonů, preferuje dohodu před soudním sporem a
zavádí řadu dalších právních standardů, jež jsou pro civilizovaný vývoj demokratické
společnosti nezbytné. Právní řád České republiky dnes tvoří nepřehledné množství stále
se měnících právních norem a pro běžného občana je velmi složité (až nemožné) se
v tomto množství předpisů orientovat, a proto zařazení úpravy nájmu a podnájmu
nebytových prostor do nového občanského zákoníku umožní zjednodušení a větší
přehlednost právní úpravy. Komplexnost právní úpravy lze jen uvítat. Nájem a
podnájem nebytových prostor jistě patří do úpravy nájmu, stejně jako vlastnictví bytů k
vlastnickému právu. Umístění (byť specifické) materie do téhož zákona, který obecně
upravuje celý příslušný právní institut, přispívá nejen k přehlednosti právního řádu, ale i
k výkladu jednotlivých ustanovení zohledňujícímu principy institutu – a celého
soukromého práva. Přesto si troufám tvrdit, že současná úprava nájmu a podnájmu
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nebytových prostor představovala a zatím ještě představuje velmi solidní základ pro
úpravu těchto vztahů, což zřejmě dokazuje i malý počet novelizací tohoto zákona.
Možný přínos této práce spatřuji rovněž v širokém zohlednění aktuální judikatury
objasňující některá obtížněji použitelná ustanovení zákona a úpravy související.
S aplikací práva v podobě soudních rozhodnutí jsme se z tohoto důvodu postupně
setkávali průběžně v celé práci. Soudní rozhodnutí, přestože náš právní řád patří do
kontinentálního typu právní kultury, slouží jako vodítko pro korektní interpretaci často
nejasných nebo obecných ustanovení a při kritickém zkoumání učiněných závěrů vede
ke správné aplikaci v konkrétních případech. Lze sice přisvědčit, že právní názory, které
Nejvyšší soud ČR zaujal v jiných právních věcech, nejsou ex lege právně závazné
(aplikovatelné) na případy s obdobným skutkovým či právním základem, z nějž vzešel
ten který judikát dovolacího soudu, nelze však současně ztrácet ze zřetele, že došlo-li
v soudní rozhodovací praxi při řešení určité materie k judikaturnímu ustálení právního
názoru, je z povahy věci nezbytné, aby soudy nižších stupňů tento judikaturní posun ve
své rozhodovací praxi reflektovaly a v případě, že takový právní názor nesdílejí, jej ve
světle jimi pečlivě vyložené argumentace (kriticky) konfrontovaly a seznatelným
způsobem (v odůvodnění písemného vyhotovení svého rozhodnutí) vyložily, proč, resp.
z jakého (jakých) nosného (nosných) důvodu (důvodů) nebylo lze se ve věci
s obdobným skutkovým či právním základem s předmětným judikátem ztotožnit.
Obecné soudy ovšem vedle své povinnosti reflektovat při své rozhodovací činnosti
judikaturu vyšších soudů musí také respektovat zásadu vyjádřenou v čl. 89 odst. 2
Ústavy ČR, že vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu České republiky jsou závazná
pro všechny orgány i osoby a že s ohledem na četnou judikaturu Ústavního soudu České
republiky je právní názor obsažený v odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu coby
orgánu ochrany ústavnosti, resp. v jeho právní větě, má-li obecnou povahu, obecně
závazný, tj. závazný při řešení typově shodných případů.128
Nový občanský zákoník zasáhne do života řady subjektů. Avšak práva a
povinnosti vzniklé před účinností NOZ se posoudí podle dosavadních právních
předpisů. Teprve od účinnosti nového zákoníku se budou posuzovat nově vzniklá práva
a povinnosti z boru práv osobních, rodinných a věcných. Lhůty, které počaly běžet
podle starého zákona, doběhnou podle původní úpravy až do svého konce. Avšak
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zejména u smluv, které byly uzavřeny před účinností NOZ, se vychází z pojetí, že
strany uzavíraly smlouvu v určitém právním prostředí, s jeho znalostí a že není
zákonodárcovou věcí, aby jim práva a povinnosti následně měnil. Proto je výslovně
stanoveno (§ 3028 odst. 3 NOZ), že se práva a povinnosti z těchto smluv, jakož i
z jejich porušení a také zajištění smluvních povinností (§ 3073 NOZ) budou až do svého
zániku řídit dosavadními právními pravidly. Ale i tento výměr sleduje zákonnou
dispozici a nebrání ujednání, že se právní režim smlouvy přizpůsobí nové zákonné
úpravě. Nebude tedy nutné automaticky všechny dosavadní smlouvy předělávat, avšak
to neznamená, že práva a povinnosti z nich plynoucí budou existovat dál beze změny.
Základní zásady NOZ se totiž použijí na všechny smlouvy bez výjimky a vybrané typy
smluv budou mít dokonce zvláštní režim. Výjimky, kdy i do starých smluv zasahuje
nový zákoník, jsou dvě, kdy jedna z nich se právě týká nájmu nemovité věci (ovšem i
její části, tedy i bytu nebo nebytového prostoru). Obligace založené těmito smlouvami
jsou pravidelně dlouhodobé, a z toho důvodu je zákoník ode dne své účinnosti převádí
na nový právní režim.129 Nájemní smlouvy se tedy budou řídit ustanoveními NOZ od 1.
1. 2014, i když byly uzavřeny podle stávajících právních předpisů. Konkrétně viz ust. §
3074 NOZ, kde se stanoví, že nájem se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho
účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem; vznik nájmu, jakož i práva a
povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle
dosavadních právních předpisů. To neplatí pro nájem movité věci ani pacht.
Mám-li shrnout hlavní změny nové právní úpravy oproti stávající, jsou to zejména
tyto. NOZ ruší a nahrazuje stávající zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, kdy
se opouští pojem nebytových prostor a předmětem nájmu jsou prostory sloužící
k podnikání, kterými jsou prostory nebo místnosti, které slouží k podnikání, přičemž
účel nájmu nemusí být v nájemní smlouvě výslovně uveden. Veřejnoprávní (stavební)
určení prostor není rozhodné. Nájemce je oprávněn nájem se souhlasem pronajímatele
převést spolu s převodem podnikatelské činnosti, které předmět nájmu slouží.
Výpovědní doba činí tři měsíce, pokud se jedná o výpověď z nájmu na dobu určitou, ve
výpovědi musí být vždy uveden výpovědní důvod. V případě nájmu na dobu neurčitou
činí výpovědní doba šest měsíců, v případě vážného důvodu pouze tři měsíce. Proti
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výpovědi lze do jednoho měsíce písemně uplatnit námitky. Nejsou-li námitky podány
včas, právo napadnout výpověď žalobou zaniká a při výpovědi pronajímatele (s
výjimkami) má nájemce právo na náhradu za vybudování zákaznické základny.
Závěrem si dovolím poznamenat, že nový občanský zákoník otevírá prostor pro
úpravu soukromoprávních vztahů, které současné zákony neumožňovaly nebo
neupravovaly. V řadě jiných věcí přináší podrobnější pravidla a novou regulaci. Jde o
rozsáhlý právní předpis, který část problémů stávající praxe odstraňuje, stejně jako jiné
právní předpisy ale řadu jiných vyvolává.
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Lease and sublease of commercial spaces (resumé)
The main purpose of the thesis was to analyse lease and sublease of the nonresidential premises. Lease and sublease of non-residential premises as an institute
enables authorized subjects to dispose with non-residential premises and convey for
payment to other subjects to use. The main aim of the thesis was to describe and analyse
both, current legal regulation and future legal regulation of lease and sublease of nonresidential premises with respect to Act no.89/2012 Coll., The Civil Code effective from
the 1st January 2014. The lease as a legal institution has a long history and tradition in
the Czech Republic. Non-residential premises in the form of separate subject of lease
and their regulatin came up to interest of legislators past forty-five years. We can state
that the nature of the legal regulation has changed from mainly mandatory to largely
non-mandatory and also the influence of the state to legal relations of lease and sublease
in their lease approval, termination and a tenant 's commandments, has been eliminated
with respect to the social needs.
Definition of the non-residential premises and their legal regulation is described in
the introduction the thesis. The main subject of the explanation are the individual
aspects of the legal relations with the intention of providing comprehensive commentary
regarding the institute of lease and sublease of non-residential premises including the
explanation coherent with legal regulation. Due to the extensive scope of the exploring
issues I aimed at the essential appropriateness of the lease agreement, most common
forms of lease termination and its consequences, further rights and obligations of both,
lessor and lessee, including sublease of non-residential premises as a particular
regulation within the frame of lease. In summary, conducted analysis also mapping
current nature of the legal institute and its position in our legal system.
In conclusion, I point out that the new Civil Code affects the life of a number of
entities. However, the rights and obligations arising prior to the effective NCC will be
assessed under the existing legislation. Prior to new Civil Code effectiveness will be
considered newly created rights and obligations in the field of personal, family and
material rights. Terms which began effective under the current law expires according to
the original regulation until the expiry. However, especially contracts that were entered
into prior to the effective NCC , are treated on the concept that the parties reached an
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agreement with a knowledge of a legal environment, therefore legislators are not
entitled to modify the rights and obligations. Therefore, it is expressly stated (§ 3028
paragraph 3 NCC) the rights and obligations of these contracts, as well as breaking and
ensuring contractual obligations (§ 3073 NCC ) will obey existing legal rules. It will not
be necessary to automatically modify existing contracts to be in compliance with NCC
however it does not mean that the rights and obligations arising from them will continue
to exist unchanged. Basic principles of NCC, will be applied to all contracts without
exception and selected types of contracts will even have a special regime. Immovable
assets (and their parts therefore residential and non-residential premises) are the only
exception when the new Civil Code intervenes to the existing Code.

The lease

agreements will therefore follow the provisions of NCC from 1st January 2014 even
though they were closed under the existing legislation.
The new Civil Code opens the door for private legal regulations which were not
taken into account in the current Civil Code. In a number of other issues brings the new
Civil Code extended rules and regulations. It is a comprehensive piece of legislation
which helps to eliminate large number of current problems as well as many new issues
arise.

*NCC= new civil code (=NOZ)
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Klíčová slova rigorózní práce

klíčová slova v českém jazyce

klíčová slova v anglickém jazyce

nebytový prostor

commercial space

nájem

lease

podnájem

sublease
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Abstrakt
Tato práce se zabývá nájmem a podnájmem nebytových prostor. Nájem a
podnájem nebytových prostor jako institut, který umožňuje oprávněným osobám
disponovat s nebytovými prostory a za úplatu je přenechat jiným osobám do užívání.
Cílem této práce bylo popsat a zhodnotit současnou a s ohledem i na účinnost zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), od 1. ledna 2014, i budoucí právní úpravu
nájmu a podnájmu nebytových prostor. V úvodu práce je pojednáváno o vymezení
pojmu nebytových prostor a jejich právní úpravy. Hlavním předmětem výkladu se pak
staly jednotlivé aspekty právního vztahu. V prvé řadě byly zohledněny podstatné
náležitosti nájemní smlouvy, dále práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, včetně
podnájmu nebytových prostor jako speciální úpravy v rámci nájmu, nejčastější způsoby
zániku právního vztahu a následky se zánikem spojené.
Nájem a podnájem nebytových prostor je upraven zvláštním zákonem č. 116/1990
Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor a současným občanským zákoníkem. 1.
ledna 2014 vstoupí v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nejen
nahradí dosavadní občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ale i řadu dalších
soukromoprávních norem, včetně dosud samostatné právní úpravy nájmu a podnájmu
nebytových prostor v zákoně č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.
Nájemní smlouvy se tedy budou řídit ustanoveními NOZ od 1. 1. 2014, i když byly
uzavřeny podle stávajících právních předpisů.
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Abstract
The thesis is analysing lease and sublease of non-residential premises. Lease and
sublease of non-residential premises as an institute enables authorized subjects to
dispose with non-residential premises and convey for payment to other subjects to use.
The main aim of the thesis was to describe and analyse both, current legal regulation
and future legal regulation of lease and sublease of non-residential premises with
respect to Act no.89/2012 Coll., The Civil Code effective from the 1st January 2014.
The main subject of the explanation are the individual aspects of the legal relations with
the intention of providing comprehensive commentary regarding the institute of lease
and sublease of non-residential premises. I aimed at the essential appropriateness of the
lease agreement, most common forms of lease termination and its consequences, further
rights and obligations of both, lessor and lessee, including sublease of non-residential
premises as a particular regulation within the frame of lease.
Lease and sublease of non-residential premise is specifically regulated in Act no.
166/1990 Coll., Lease and Sublease of Non-residential premises and current Civil
Code. Act no.89/2012 Coll., New Civil Code, to be effective from 1st January which
not only replace current Civil Code no.40/1964 Coll., but also number of personal rights
including previously separate legislation Lease and Sublease in the Act No.116/1990
Coll., Lease and Sublease of Non-residential premises..
The lease agreements will therefore follow the provisions of NCC from 1st
January 2014 even though they were closed under the existing legislation.
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