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Úvod
Tato rigorózní práce se zabývá v praxi hojně využívaným institutem nájmu prostoru
sloužícího podnikání. Jde o zvláštní druh nájemního vztahu, který je mimořádně zajímavý nejen
proto, že v důsledku rekodifikace soukromého práva zůstávají některé jeho aspekty i nadále
předmětem odborné debaty (,byť by se mohlo zdát, že pozornost odborné i laické veřejnosti bývá
častěji věnována nájmu bytu a domu), ale hlavně pro svou nepopiratelnou trvalou aktuálnost,
když prostřednictvím uzavírání smluv tohoto typu dochází v jejich konečném důsledku skrze
podnikání nájemců k zajišťování jedné ze základních lidských potřeb, a to obživy. Z tohoto
hlediska přidává zvolenému tématu na atraktivitě také dlouhodobá tendence ekonomického
růstu, kdy lze předpokládat, že nyní v současnosti již hojně využívaný smluvní typ bude
v důsledku sílící ekonomiky do budoucna v praxi zastoupen čím dál významněji.
Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled současné právní úpravy tohoto institutu.
Zkoumání platné právní úpravy je prováděno zejména pomocí analytické metody spolu
se shrnutím dosavadních závěrů odborné veřejnosti a relevantní judikatury. Autorka se rovněž
snaží o využití poznatků z její právní praxe, když upozorňuje na některé aspekty tohoto
smluvního vztahu, které mohou podle jejích zkušeností být problematické a uvádí případná
kontraktační doporučení.
Práce je členěna celkem do jedenácti kapitol. První dvě kapitoly jsou úvodní. První
kapitola krátce nastiňuje vývoj institutu nájmu napříč historií a druhá kapitola popisuje nájem
obecně jako právního vztahu, resp. jeho pojmové znaky. Třetí kapitola se zabývá zvláštní
úpravou nájmu prostoru sloužícího podnikání a věnuje se prostoru sloužícího podnikání jako
předmětu nájmu. Čtvrtá kapitola zkoumá vznik nájmu, a to včetně požadavků platné právní
úpravy kladených na formu nájemní smlouvy. Dále se práce zaměřuje na dobu trvání tohoto
právního vztahu a na související možnost jeho zápisu do veřejného seznamu. Následně je
pozornost věnována jednomu z pojmových znaků nájmu, a to jeho úplatnosti. Dále se práce
podrobně zabývá obsahem nájemního vztahu, tj. právy a povinnostmi smluvních stran a další
část práce se věnuje jednotlivým způsobům skončení nájmu a případnými nároky nájemce s tím
souvisejícími, přičemž zvláštní pozornost je věnována úpravám předmětu nájmu a jeho
zhodnocení, jelikož stavební úpravy předmětu nájmu se v praxi vyskytují velice často a většinou
jde ze strany nájemce o nemalé investice. Následně autorka krátce shrnuje základní atributy
právní úpravy tohoto institutu v Německu, když jde o zemi, se kterou má ČR silný ekonomický
vztah, a v samém závěru práce provádí celkové zhodnocení platné právní úpravy.

1

1. Historický vývoj právní úpravy nájmu
1.1. Kořeny právní úpravy nájmu v římském právu

Historie právní úpravy institutu nájmu sahá až do dob kolébky kontinentálního práva,
antického Říma. Archetyp nájemní smlouvy označený jako locatio-conductio rei spadá
do rodiny historicky pravděpodobně nejmladšího typu kontraktů římského práva, a to kontraktů
konsensuálních, k jejichž uzavření postačovala pouze shodná vůle stran, aniž by k ní musela
přistoupit jakákoliv další okolnost (jako například předání věci u kontraktů reálných nebo zápis
v tzv. „účetních knihách“ u smluv literárních).1
Předmětem této smlouvy bylo předání určité individuálně určené věci jednou smluvní
stranou (locatorem) do detence a užívání druhé smluvní straně (conductorovi) a tomu
odpovídající závazek této smluvní strany hradit za užívání pravidelně úplatu. Povinnosti
pronajímatele ze smlouvy spočívaly v tom nájemci věc předat a umožnit mu nerušený výkon
detence, udržovat pronajatou věc v dobrém stavu a v odvodu veřejných dávek. Při prodeji
pronajaté věci mohla pronajímateli vzniknout povinnost nahradit nájemci případnou škodu:
platila totiž zásada „emptio tolit locatum“, tj. prodej věci měl bez dalšího za následek zrušení
nájmu. Nájemce měl povinnost hradit pravidelně nájemné bez ohledu na to, zda věc užíval,
či nikoliv a vynaložil-li na věc užitečné náklady, měl právo požadovat po pronajímateli jejich
úhradu. Při rušení výkonu detence neměl nájemce právo zasáhnout na jeho obranu vůči rušiteli
svépomocí, ale příslušelo mu uplatňovat ochranu u pronajímatele. Podnájem byl obecně
přípustný, nebylo-li stranami ujednáno jinak. Nájemní vztah končil uplynutím doby anebo
výpovědí některé ze smluvních stran: pronajímatele, byl-li nájemce v prodlení s nájemným; nebo
nájemce, měla-li věc vady bránící běžnému užívání. Římské právo obsahovalo úpravu
výpovědních důvodů, ale nikoliv již výpovědních lhůt – účinnost výpovědi tak nastávala
doručením. Smrt smluvních stran neměla za následek zánik nájemního vztahu.
Závěrem bych ráda zmínila dva zvláštní podtypy této smlouvy, jejichž existence je
jedním z mnoha důkazů vysoké úrovně a propracovanosti římského práva a to tzv. locatioconductio tacita, podle níž měl nájemce při skončení nájmu na výběr zda pronajatou věc vrátí
nebo zda namísto ní uhradí pronajímateli kupní cenu a dále tzv. relacatio tacita, podle kterého
faktickým výkonem nájemního vztahu i po jeho skončení uplynutím času docházelo k uzavření
nové nájemní smlouvy za totožných podmínek.2

KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. Dot. 2. dopl. a přeprac. vyd. (C.H. Beck
dot. 1. vyd.). Praha: C.H. Beck, 1997. Beckovy právnické učebnice. ISBN 80-717-9031-1, str. 250.
2
tamtéž, str. 253-254.
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Ze shora uvedeného je tedy zřejmé, že tento typ kontraktu se zrodil již v dobách antiky
a jeho základní stavební prvky nedoznaly do dnešního dne významnějších změn.
1.2. Právní úprava nájmu v moderních kodexech
1.2.1. Právní úprava obsažená v Obecném občanském zákoníku rakouském
Prvním moderním kodexem platným na našem území byl Císařský patent č. 946/1811 Sb.
zák. soud., obecný občanský zákoník rakouský, známý pod zkratkou svého cizojazyčného názvu
jako ABGB (dále jen „ABGB“). Jde o mimořádně významný právní předpis nejen co do rozsahu
své úpravy, ale i z hlediska jurisprudence pro jeho nepopiratelný dopad na vývoj soukromého
práva. Není tedy možné se mu v této práci alespoň povšechně nevěnovat, obzvláště s ohledem
na to, že jde o normu, která byla po vzniku ČSR recipována3 z důvodu snahy o zachování
kontinuity právního řádu a která tak na našem území platila bezmála 140 let.
ABGB se nájmu věnuje na dvou místech v oddělení druhém: o osobních právech
k věcem, a to konkrétně v kapitole sedmnácté: o smlouvách vůbec, která obsahuje ustanovení
společná všem obligačním právním vztahům a v kapitole dvacáté páté: o nájmu a pachtu, též
o nájmu a úroku dědičném (§ 1090 a násl. ABGB), která obsahuje poměrně rozsáhlou zvláštní
právní úpravu těchto institutů.
Nájemní smlouvou byla druhé smluvní straně přenechávána na určitou dobu a za určitou
cenu do užívání nezuživatelná věc, kterou bylo možné užívat bez dalšího. V tom se lišila
od smlouvy pachtovní, kterou byla přenechávána věc, jíž mohl nájemce užívat jen svou „pilností
a přičiněním“.4 Pokud bylo přenecháno do užívání více věcí toho i onoho druhu, řídila se povaha
smluvního vztahu způsobem užití věci hlavní. Kromě nespotřebitelné věci mohlo být předmětem
nájmu i právo, které bylo možné opakovaně nebo trvale užívat, a to například právo živnostenské
a honební.5
Nájemní smlouva byla dle tohoto předpisu smlouvu konsensuální perfektovanou dohodou
smluvních stran o ceně a o věci. ABGB nekladl na platnost smlouvy žádné požadavky co do její
formy a bylo tedy možné ji uzavřít i ústně. Došlo-li ovšem k zápisu nájmu do veřejných knih, byl
nájem zřízen jako právo věcné a jako takové zavazovalo i právní nástupce pronajímatele.

3

4
5

čl. 2 zák. č.11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého, ze dne 28.10.1918, který stanovil,
že veškeré dosavadní říšské a zemské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.
§1091 ABGB.
LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400287-8, str. 214.

3

Pronajímatel měl povinnost předat věc nájemci ve stavu způsobilém k užívání a nijak
v něm nájemce nerušit. Nájemce mohl pronajatou věc dát do podnájmu, ledaže to smlouva
výslovně zakazovala a vynaložil-li na věc účelné náklady nebo zhodnotil-li ji, mohl
v prekluzivní lhůtě půl roku po skončení nájmu žádat náhradu takto vynaloženého nákladu.
Nebylo-li stranami ujednáno jinak, pak se u nájmu na dobu delší jednoho roku nájemné
hradilo pravidelně v půlročních intervalech, ledaže pro mimořádnou událost nemohl nájemce
pronajatou věc užívat. V těchto případech nájemné nepříslušelo. Bylo-li užívání věci
znemožněno jen částečně, měl nájemce nárok na slevu na nájemném, ledaže šlo o překážku
vzniklou na jeho straně.
ABGB obsahoval v § 1112 až § 1121 poměrně rozsáhlou právní úpravu skončení nájmu.
Docházelo k němu zánikem věci, uplynutím doby, u nájmu na dobu neurčitou výpovědí
(u nemovitých věcí v délce dvou týdnů, u věcí movitých v délce jednoho dne) a dále převodem
pronajaté věci na třetí osobu, nebyl-li nájem zapsán jako věcné právo do veřejných knih.
V posledním případě skončení nájmu měl nájemce právo domáhat se na pronajímateli náhrady
škody, vč. ušlého zisku. Smrtí smluvních stran nájem nezanikal.
Nájemce mohl smlouvu ukončit před uplynutím sjednané doby v případech, kdy nebyla
pronajatá věc způsobilá k užívání nebo kdy se stal k užívání nezpůsobilou v průběhu nájemního
vztahu, ať již v důsledku náhody nebo zanedbání povinnosti pronajímatele.
Stran skončení nájmu pronajímatele uvádí § 1118 ABGB, že: „Pronajímatel může se
strany své žádati, aby smlouva dříve byla zrušena, když najímatel věci najaté tak užívá, že
pronajímateli z toho znamenitá škoda vzchází; když, byv z placení nájmu upomenut, tak s tím
prodlévá, že do projití lhůty zadrželého nájmu úplně nezapravil; anebo když se musí stavení
pronajaté znovu stavěti. Aby pronajímatel něco užitečnějšího stavěl, toho nájemník, bylo-li by mu
to na škodu, není povinen dopustiti; ale správek potřebných ovšem dopustiti má.“ Pokud
pronajímatel o nutnosti provádět stavbu věděl již při uzavření smlouvy nebo pokud potřeba
těchto oprav vznikla v důsledku toho, že dlouhodobě zanedbával provádění drobnějších oprav,
příslušela nájemci náhrada za to, že nemohl pronajatou věc užívat.
ABGB také obsahoval úpravu prolongace nájmu, a to jednak výslovně a jednak
bez dalšího za týchž podmínek v případech, kdy nebyla dána výpověď předvídaná ve smlouvě
o nájmu jako podmínka pro jeho skončení anebo (pokud mezi smluvními stranami nebylo
takového ujednání), kdy k obnovení nájmu došlo faktickým konáním stran.
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Závěrečná ustanovení pětadvacáté kapitoly ABGB jsou věnována právní úpravě
dědičného nájmu a dědičného úroku; starým institutům lenního práva, které nebyly v praxi hojně
využívány. Dle F. Roučka šlo dokonce o instituty neznámé.6
V souvislosti se skončením nájmu výpovědí je třeba zmínit také zvláštní právní úpravu
obsaženou v zákoně č. 113/1895 ř.z., civilním řádu soudním, kde byly v části šesté, oddílu
třetím: řízení v rozepřích ze smlouvy nájemní (pachtovní) v § 560 – § 576 upraveny výpovědi
z nájmů nemovitých věcí. Předpis obsahoval podpůrnou úpravu výpovědních lhůt v případech
absence ujednání smluvních stran nebo zákonné úpravy, které se lišily v závislosti na délce
trvání nájemního vztahu. Výpověď bylo možné učinit soudně (ústně do protokolu nebo
písemným podáním) nebo i mimosoudně (notářem nebo jiným způsobem). Vypovídaná smluvní
strana měla právo podat proti výpovědi ve lhůtě osmi dnů námitky u soudu příslušného dle místa
nemovitosti. Dále bylo dle tohoto právního předpisu také možné navrhnout vydání příkazu
k předání nebo převzetí nemovitosti, a to jak pro nájemní vztahy, které zanikaly bez výpovědi
uplynutím doby, tak i pro nájemní vztahy pro jejichž skončení byla výpověď vyžadována.
V případech, kdy byl zánik nájmu podmíněn výpovědí bylo možné učinit návrh na vydání
soudního příkazu již před uplynutím lhůty pro podání výpovědi nebo jej s výpovědí přímo spojit.
I zde bylo procesní obranou druhé smluvní strany uplatnění námitek.
1.2.2. Právní úprava nájmu za období Protektorátu Čechy a Morava
Pokřivená ideologie okupujícího nacistického Německa se promítla i do právní úpravy
nájmu na našem území v období trvání Protektorátu Čechy a Morava. Právní řád poplatný rasové
ideologii otevřeně perzekuoval židovské obyvatelstvo a ani právní úprava nájemních vztahů
nebyla v tomto ohledu výjimkou.
Nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku z roku 1939
umožnilo arizaci židovského majetku a mimo dalších četných omezení zakázalo židovskému
obyvatelstvu, podnikům a sdružením i najímání nemovitostí,7 čímž bylo znemožněno uzavírání
nových nájemních smluv. Arizace dopadala i na již existující nájemní vztahy, když „V listopadu
1939 byla vydána vyhláška ministerstva financí o placení nájemného a pachtovného
z nemovitostí Židů. Ministerstvo financí Protektorátu v ní nařídilo, že nájemné a pachtovné
z nemovitostí, které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Židů, židovských podniků
a židovských osobních sdružení se ode den účinnosti této vyhlášky skládají na vázaný účet
6
7

Rouček, F.: Československý zákoník občanský a občanské právo, Československý Kompas, Praha 1926, str. 835.
čl. 4 Nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku ze dne 21.června 1939, RP
14/1939.
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nájemného.“8 Židům tak bylo fakticky znemožněno uzavírat nové nájemní smlouvy a získávat
plnění z nájemních vztahů, ve kterých figurovali jako pronajímatelé.

1.2.3. Právní úprava obsažená v Občanském zákoníku z roku 1950
Občanský zákoník z roku 1950 obsahoval právní úpravu nájmu v části čtvrté: právo
závazkové, hlavě dvacáté: smlouva nájemní. Šlo o poměrně strohou a převážně dispozitivní
právní úpravu, která nerozlišovala mezi nájmem a pachtem. Pokud nájemce své závazky řádně
plnil, příslušel mu přednostní nárok na uzavření nové smlouvy. Nájem na dobu určitou se
obnovoval mlčky za týchž podmínek. Zákoník obsahoval právní úpravu výpovědních lhůt, ale
nikoliv již výpovědních důvodů.
Podnájem byl obecně přípustný, ledaže jej strany smluvně vyloučily a případné porušení
tohoto ujednání zakládalo oprávnění pronajímatele od smlouvy odstoupit. Dalším z důvodů
pro odstoupení od smlouvy pronajímatelem bylo nevhodné užívání věci nájemcem nebo prodlení
s úhradou nájemného. Nájemce mohl odstoupit v případě nezpůsobilosti pronajaté věci
k užívání.
1.2.3.1.

Právní úprava obsažená v Zákoně o hospodaření s některými

místnostmi
Z hlediska předmětu této práce je významný i zákon č. 111/1950 Sb., o hospodaření
s některými místnostmi, který podmiňoval užívání místností užívaných k jinému účelu než
k účelu obytnému nebo zemědělskému (kdy sám zákonodárce uvádí jako příklad kanceláře,
dílny, skladiště a obchodní místnosti), pravomocným rozhodnutím o přidělení takové místnosti
místním národním výborem, a to bez ohledu na vlastnické vztahy. Jde o tendenční právní
předpis, kterým bylo umožněno veřejné moci realizovat centrálně plánovanou ekonomiku
a rozhodovat o dispozicích s prostory tohoto typu.
K provedení tohoto zákona bylo v roce 1950 vydáno vládní nařízení, které podrobněji
vymezilo systém plánování hospodaření s místnostmi9 a o pět let později došlo k přesunu
pravomoci rozhodovat o hospodaření s těmito místnostmi na výkonné orgány národního výboru
dle významu organizace, jejíž potřeby mají být hospodařením uspokojovány, a to na základě
principu přímé úměry.10
PETRŮV, H.: Právní postavení Židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1941). 1.vyd. Praha, Federace
Židovských obcí Sefer s.r.o., 2000, str. 58.
9
Vládní nařízení č. 172/ 1950 Sb., kterým se provádí zákon o hospodaření s některými místnostmi.
10
§ 2 vládního nařízení č. 52/1955 Sb., o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi.
8
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1.2.4. Právní úprava obsažená v Občanském zákoníku z roku 1964
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, (dále jen „SOZ“) ve svém původním znění vůbec
právní úpravu nájmu neobsahoval (vyjma nájmu zemědělských pozemků). Právní vztahy této
povahy byly realizovány prostřednictvím osobního užívání, zvláštního právního institutu
poplatného státnímu režimu, principu socialistického vlastnictví a ingerenci veřejné moci
do všech sfér života občanů.
Právní úprava byla členěna dle kritéria účelu užívání nemovitosti, přičemž užívání místností
nesloužících k bydlení bylo upraveno v části třetí, hlavě třetí zákona. Rozhodnutím veřejné
správy dle již zmiňovaných právních předpisů vznikalo občanovi právo, aby s ním příslušná
organizace uzavřela dohodu o užívání místností a samotné právo k výkonu osobního užívání
vznikalo dohodou o odevzdání a převzetí místnosti do užívání.11
Na obsah právních vztahů se přiměřeně užila právní úprava osobního užívání bytů. Místnosti
byly do užívání přenechávány zpravidla na dobu neurčitou a právní vztah končil buď vzájemnou
dohodou anebo písemným oznámením uživatele obsahujícím lhůtu konce užívání v minimální
délce 1 měsíce. Pokud oznámení lhůtu neobsahovalo, končilo užívání ke konci měsíce
následujícího po doručení oznámení příslušné organizaci.
Institut nájmu byl do SOZ opětovně zaveden až s obnovou demokratického právního řádu,
a to novelou č. 509/1991 Sb. Novelizovaný SOZ svěřoval v § 720 právní úpravu tehdejšího
ekvivalentu nájmu prostoru sloužícího podnikání zvláštnímu zákonu, kterým byl zákon
č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (dále jen „ZNPNP“).

1.2.5. Právní úprava v Zákoně o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Porevoluční právní úprava sice zrušila shora zmiňované právní předpisy účinné na našem
území v období totality,12 nicméně i tak nějakou dobu trvalo, než se nájem nebytových prostor
stal vztahem plně soukromoprávním bez nutnosti předchozího přivolení veřejné moci. Ve svém
původním znění vyžadoval ZNPNP pro platnost nájemní smlouvy pro prostory sloužící
k provozování obchodu a služeb předchozí souhlas národního výboru, přičemž se uplatnila fikce
souhlasu, pokud se národní výbor k žádosti ve lhůtě 15 dnů nevyjádřil.13

§ 196 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, znění dle 40/1964 Sb.
§ 15 ZNPNP byly zrušeny shora zmiňované právní předpisy.
13
§ 3 odst. 2 ZNPNP.

11

12
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V souvislosti s rolí, kterou veřejná moc hrála v nájemních vztazích po revoluci bych ráda
zmínila i to, že nájemné nebytových prostor bylo až do 1. října 1995 regulováno14 a pro určité
objekty nebo lokality mohla být z důvodu jejich atraktivity nebo umístění rozhodnutím obce
stanovena vyšší sazba nájemného nebo případně umožněno sjednání nájmu bez cenového
omezení.
Požadavek předchozího souhlasu národního výboru s uzavřením nájemní smlouvy byl
ze ZNPNP vypuštěn teprve ke konci roku 1999.15 K plné transformaci nájemního vztahu do ryze
soukromoprávní roviny tak došlo až devět let po účinnosti ZNPN. Avšak ani poté nebyly tyto
nájemní vztahy na veřejné moci zcela nezávislé.
Jistou míru formalismu a ingerence veřejné moci lze spatřovat i v tom, že zákon se
po celou dobu své účinnosti vztahoval pouze na nájemní vztahy k místnostem, které byly určeny
k jinému účelu než k bydlení dle rozhodnutí stavebního úřadu a k bytům, u kterých byl
k takovému užívání udělen stavebním úřadem souhlas. Pro právní vztahy mezi stranami byl
určující stav právní, daný kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu, a nikoliv stav faktický,
daný

užíváním

předmětu

nájmu,

přičemž

nájemní

smlouva

uzavřená

v rozporu

se stavebnětechnickým určením pronajatých prostor byla dle konstantní soudní judikatury
uzavřena absolutně neplatně.16
Obecně byla právní úprava ZNPN dispozitivní, smluvní strany byly vázány toliko
kogentními ustanoveními ZNPNP a jiných právních předpisů. V ostatním byla respektována
soukromoprávní povaha nájemního vztahu a kontraktační svoboda smluvních stran jak ostatně
uvedl i ÚS ve svém Nálezu Pl. ÚS 29/93 ze dne 5. 4. 1994: “Pokud jde tedy o povinnosti
pronajímatele a nájemce, jsou při uzavírání nájemní smlouvy vázáni pouze kogentními
ustanoveními příslušných zákonů. Další eventuální omezení, práva či povinnosti každé smluvní
strany - pokud nejsou kogentně vyloučena - jsou možná jako svobodný, shodný projev vůle stran
vtělit do příslušné 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.”17
Z kogentních ustanovení je třeba zmínit požadavky na samotnou nájemní smlouvu:
pro její platnost byla vyžadována písemná forma a kontrahenti do ní museli uvést předmět a účel
14
15
16

17

a to vyhláškou č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor.
novelou ZNPNP č. 302/1999 Sb. účinnou k 3.12.1999.
např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1344/2004 ze dne 29. září 2005:„Rozpor mezi
stavebnětechnickým určením nebytových prostor a účelem nájmu zakládá neplatnost smlouvy o nájmu
nebytových prostor podle ustanovení § 39 občanského zákoníku, a to pro rozpor s ustanovením § 3 odst. 2
zákona.” a dále např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 1306/2001 ze dne 30.1.2002 nebo rozsudek
Vrchního soudu v Praze sp. zn. 11 Cmo 13/1996 ze dne 20.3.1996.
Nález Pl. ÚS 29/93 ze dne 5. 4. 1994.
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nájmu, výši nájemného a úhrad na další plnění nebo způsob jejich určení a v případě nájmu
na dobu určitou dobu trvání nájemního vztahu. Dalším zákonným požadavkem byla v případě
sjednávání nájmu za účelem podnikání nájemce bližší specifikace předmětu podnikání, který měl
být v pronajatém prostoru provozován. Nestačilo přitom prosté vymezení účelu nájmu např.
slovy „podnikatelská činnost“, ale bylo třeba výslovně uvést bližší určení předmětu podnikání
nájemce.18
Dispozitivní ustanovení ZNPN pak zahrnovala například taxativní výčet výpovědních
důvodů pro skončení nájmu na dobu určitou, délku výpovědní lhůty a úpravu podnájmu, který
byl obecně přípustný, ale pouze na dobu určitou na základě písemné podnájemní smlouvy
a za podmínky předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
Pokud bych měla ZNPNP obecně zhodnotit považuji jej optikou dnešní právní úpravy
i přes jeho dispozitivnost za předpis přehnaně formalistický, když klade pod sankcí absolutní
neplatnosti na nájemní smlouvu poměrně přísné požadavky, kterým smluvní strany (byť
podnikatelé) jako osoby práva neznalé nemusely vždy dostát. S právní úpravou ZNPNP
a následky jejího porušení se přitom můžeme ve své praxi setkávat dodnes, když se
dle přechodných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)
na vznik nájmu a práva a povinnosti z něj vzniklé před účinností NOZ a za účinnosti ZNPNP
použije ZNPNP jako dosavadní právní předpis.19

18

19

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1344/2004 ze dne 29. září 2005: “Za nedostatečné z hlediska
ustanovení § 3 zákona odvolací soud považoval rovněž vymezení účelu nájmu způsobem podnikatelská činnost.
Zákon totiž spojuje vymezení účelu pronájmu se stavebním určením nebytových prostor, pročež by měl vyplývat
především z kolaudačního rozhodnutí. V projednávané věci nelze podnikatelskou činnost považovat
za dostatečně určité vymezení účelu nájmu a není možné vyložit toto nejasné vymezení ani v souvislosti se
stavebním určením nebytových prostor.”
§ 3074 odst. 1 NOZ.
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2. Nájem jako právní vztah obecně
2.1. Systematika právní úpravy nájmu
S účinností NOZ došlo ke sjednocení právní úpravy nájmu, která byla dříve roztříštěna
do několika samostatných právních předpisů.20 Nájem je v systematice NOZ členěn do části
čtvrté – Relativní majetková práva, Hlavy II – Závazky z právních jednání, Oddílu třetího –
Nájem. Tento oddíl se dále člení na šest pododdílů dle účelu nájmu,21 povahy pronajaté věci,22
ale i postavení pronajímatele,23 přičemž pro předmět této práce jsou významná obecná
ustanovení obsažená prvním pododdílu (§ 2201 a n.) a dále pododdíl třetí obsahující zvláštní
ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání (§ 2302 – 2315).
Z hlediska nájmu prostoru sloužícího podnikání je klíčovým kritériem pro aplikaci
příslušného pododdílu faktický účel, pro který jsou prostory pronajímány, když dle § 2302 NOZ
se ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání použijí tam, kde je účelem nájmu
provozování podnikatelské činnosti nebo slouží-li pronajímané prostory alespoň převážně
podnikatelské činnosti. K tomu srov. § 2235 NOZ: „Zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele
přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt
nebo dům, který je předmětem nájmu, nepřihlíží se k ujednáním zkracujícím nájemcova práva
podle ustanovení tohoto pododdílu“. V souvislosti s tím je třeba upozornit na skutečnost,
že zvláštní ustanovení pododdílu o nájmu bytu a domu se nebudou nikdy vztahovat na nájemní
vztah, ve kterém je nájemcem právnická osoba, neboť ta ze své podstaty jako subjekt práva
založený na teorii fikce bytovou potřebu mít ani nemůže (jak ostatně judikoval i Nejvyšší soud
ČR ve svém rozsudku ze dne 21. 1. 2011ve věci sp. zn. 26 Cdo 2080/2009). Takováto smlouva se
bude řídit obecnými ustanoveními o nájmu, a to i v případě, kdy je uzavírána k zajištění
bytových potřeb zaměstnance nájemce.
Současná právní úprava opouští od předchozího formalismu, kdy bylo klíčovým kritériem
určení druhu předmětu nájmu v rozhodnutí stavebního úřadu a nikoliv faktický stav, což vedlo
v praxi k mnohým problémům. To nicméně neznamená, že by se snad strany nemusely řídit
veřejnoprávními normami a mohly tak například užívat stavbu v rozporu s kolaudačním

20

21

22

23

Vedle SOZ existovala samostatná právní úprava v ZNPNP a v určitých případech mohla být relevantní i právní
úprava Smlouvy o koupi najaté věci obsažená v zák. č. 513/19991 Sb., obchodním zákoníku.
V případě Pododdílu 2 – zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu, Pododdílu 3 – zvláštní ustanovení
o nájmu prostoru sloužícího podnikání a Pododdílu 6 – Ubytování.
V případě movitých věcí jde o ustanovení Pododdílu 1 – obecná ustanovení o nájmu a dále Pododdílu 5 – zvláštní
ustanovení o nájmu dopravního prostředku.
V případě movitých věcí, kdy je jejich pronajímatelem podnikatel při výkonu podnikatelské činnosti, je zvláštní
úprava obsažena v Pododdílu 4 – zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých.
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rozhodnutím,24

nicméně

případná porušení

těchto

norem

zakládají

důsledky pouze

veřejnoprávního charakteru a zůstávají od nájemního vztahu odděleny.25
Na nájem prostoru sloužícího podnikání se subsidiárně aplikují i obecná ustanovení
prvního pododdílu26 a ve věcech poskytování služeb spojených s nájmem prostoru sloužícího
podnikání se obdobně aplikuje právní úprava o poskytování služeb souvisejících s nájmem
bytu.27

2.2. Nájem jako právní vztah a jeho pojmové znaky
Nájem je jedním z klasických institutů soukromého práva. Jde o synallagamatický závazek,
kdy pronajímatel přenechává nájemci určitou věc k dočasnému užívání a nájemce je povinen
platit mu za to nájemné.28
Z této definice jsou v odborné literatuře dovozovány celkem čtyři pojmové znaky nájmu
a to: (i) předmět nájmu, (ii) přenechání věci k užití, (iii) dočasnost nájemního vztahu
a (iv) úplatnost nájemního vztahu.29

2.2.1. Předmět nájmu
Předmět nájmu je vymezen v § 2202 NOZ, který uvádí, že pronajmout lze věc nemovitou
i nezuživatelnou věc movitou. Pronajmout lze dle tohoto ustanovení i část nemovité věci stejně
tak jako věc, která má v budoucnu teprve vzniknout, je-li možné ji dostatečně přesně určit.
Předmětem nájmu je vždy věc, tj. vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí,30 a to
buď věc nemovitá nebo její část nebo nezuživatelná věc movitá. Předmětem nájmu mohou být
i věci nehmotné, a to typicky práva, která svou povahou připouští jejich opakovaný výkon
osobou odlišnou od oprávněného. Může jít například o právo honitby,31 ale nikoliv třeba již
24

25
26
27

28

29

30
31

§ 126 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, stanoví, že: „Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému
zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li
stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.”
Tato problematika je podrobněji řešena v závěru třetí kapitoly této práce.
§ 2302 NOZ in fine.
§ 2303 NOZ, resp. § 2247 NOZ, příp. zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související
s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
§ 2201 NOZ: „Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání
a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.”
např. LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-807400-287-8, str. 213 nebo ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd.
Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-473-4, str. 215.
§ 489 NOZ.
Ráda bych v souvislosti s nájmem práva honitby uvedla, že dle odborné literatury je obsahem práva honitby
“úřední spojení výkonu práva myslivosti s určitým územním celkem, tj. vytvoření administrativního celku
(skládajícího se ze souvislých honebních pozemků), na kterém lze provádět výkon práva myslivosti.” (PAŘÍZEK,
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o práva duševního vlastnictví, která jsou úplatně přenechávána do dočasného užívání
samostatným smluvním typem, a to smlouvou licenční.
Mezi odbornou veřejností nepanuje zcela jasný konsensus stran toho, zda je možné
pronajmout i část věci movité. Kabelková a Dejlová například uvádí, že: „Movitá věc může být
pronajata vždy jen celá, neboť nový ObčZ výslovně stanoví, že část věci lze pronajmout pouze
v případě, že se jedná o věc nemovitou“.32 Jiní autoři zas mají za to, že nájem části movité věci je
obecně přípustný, když „z pouhé skutečnosti, že zákon něco výslovně dovoluje, nelze
v soukromém právu dovozovat a contrario, že v jiných případech je jednání zakázáno.”33
Autorka je členkou druhého z prezentovaných názorových táborů a má za to, že zákonodárce
výslovně uvedl pouze části věcí nemovitých z toho důvodu, že při nájmu prostoru sloužícího
podnikání nebo nájmu bytu a domu může být s ohledem na nově zakotvenou zásadu superficies
solo cedit předmětem nájmu stavba, byt či jiný prostor, které nejsou dle NOZ považovány
za samostatnou nemovitou věc a jsou tak vždy pouze částí věci nemovité, resp. pozemku.34
Ohledně nájmu zuživatelné věci odborná literatura připouští, že i zuživatelné věci mohou
být předmětem nájmu, jsou-li přenechávány k jinému než běžnému užití, tzn. nedojde-li
výkonem práva k jejich spotřebování.35 V takovém případě se pak ale může obsahově jednat
i o jiný smluvní typ, např. o smlouvu o zápůjčce36 nebo případně o smlouvu inominátní.
Dostatečně přesné vymezení předmětu nájmu je jednou z podstatných náležitostí nájemní
smlouvy, nicméně u nájmu movitých věcí nemusí být tyto určeny individuálně, když u věcí
zastupitelných postačí jejich určení genericky.
Nově může předmětem nájmu být i věc, která má vzniknout teprve v budoucnu, lze-li ji
ve smlouvě dostatečně určitě vymezit. Je tak možné uzavírat nájemní smlouvy v souvislosti
s výstavbou ještě před dokončením staveb, např. stran prodejní jednotky v nově vznikajícím
nákupním centru. Jedinou podmínkou pro platnost smlouvy je dostatečná určitost vymezení
předmětu nájmu. K požadavkům na dostatečnou určitost předmětu nájmu se v minulosti vyjádřil
Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 28.2.2013 ve věci sp. zn. II. ÚS 3900/12, podle kterého

32

33

34

35
36

Igor. Honitba a její nájem. Právní rozhledy. 2009, č. 22, s. 8019-812) a jako takový je třeba toto právo
jednoznačně odlišit od práva myslivosti, které nemůže (stejně tak jako např. právo rybářské) být s ohledem na
svůj obsah předmětem nájemní smlouvy, jelikož bude vždy předmětem smlouvy pachtovní.
KABELKOVÁ, Eva, DEJLOVÁ, Hana. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku: komentář : [§ 2201-2357].
V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-524-4, str. 14
LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400287-8., str. 229
§ 506 odst. 1 NOZ: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku
a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo
upevněno ve zdech.“
Dejlová, op. cit., str. 14.
Lavický, Petr., op. cit., str. 229.
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je “v soukromoprávní sféře třeba určitost právního úkonu posuzovat vždy ve vztahu ke
konkrétním okolnostem daného případu, přičemž pro interpretaci obsahu závazkového vztahu je
rozhodující skutečná vůle obou smluvních stran v době uzavření smlouvy.”37, tj. je přípustné
uzavřít platnou nájemní smlouvu i k nevhodně určenému předmětu nájmu, není-li mezi
smluvními stranami pochyb o tom, co má předmětem nájmu v budoucnu být.

2.2.2. Přenechání předmětu nájmu do užívání nájemci
Dalším pojmovým znakem nájemního vztahu, bez nějž by ani nebylo možné jeho obsah
realizovat, je přenechání předmětu nájmu nájemci k užívání. Jelikož nájemní smlouva je
kontraktem konsensuálním, není k jejímu uzavření vyžadováno fyzické předání předmětu nájmu
do detence nájemce.
Přenecháním rozumíme umožnění výkonu nájemního práva nájemci. Předmět nájmu je
nájemci přenecháván za účelem jeho dočasného užívání a nikoliv primárně za účelem požívání
plodů pronajaté věci vzniklých aktivním přičiněním nájemce. V takovém případě by se jednalo
o pacht. Nájemce je oprávněn požívat plody pronajaté věci, ale hlavní rozdíl mezi těmito
právními vztahy je jednak v pasivní roli nájemce stran vzniku plodů pronajaté věci a dále také
v tom, že plody na pronajaté věci vznikají mimoděk a jejich požívání není hlavním účelem, pro
který je věc přenechávána. Typicky může jít například o příjmy z podnájmu prostor sloužících
podnikání nebo i o banálnější realizaci požívání plodů jako např. trhání květin či braní plodů
ovocných stromů ze zahrady pronajatého pozemku.
Skutečnost, že předmět nájmu je přenecháván nájemci do užívání, tj. aby čerpal
a využíval jeho vlastností pro svou vlastní potřebu, odlišuje nájem od prosté detence věci
v případech retenčního práva,38 zástavního práva39 nebo schovacích smluv.40 Účel nájmu také
odlišuje tento právní vztah od správy cizího majetku, když v případě správy je hlavní kauzou
opatrování majetku ve prospěch beneficienta,41 resp. v případě správy prosté jeho zachování42
a v případě správy plné také jeho rozmnožení.43

37
38

39
40
41
42
43

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 28.2.2013 sp. zn. II. ÚS 3900/12.
§ 1395 odst. 1) NOZ: „Kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji ze své vůle zadržet
k zajištění splatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc vydat.”
§1317 a § 1318 NOZ.
§ 2402 a n. NOZ, tj. smlouva o úschově a smlouva o skladování.
§ 1400 NOZ.
§ 1405 NOZ.
§ 1409 NOZ.
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2.2.3. Dočasnost nájemního vztahu
Dalším pojmovým znakem nájemního vztahu je dočasnost jeho trvání, tj. přenechání
předmětu nájmu na časově ohraničenou dobu, po jejímž skončení dochází k obnově ius utendi,
ius fruendi a ius possidendi pronajímatele v plném rozsahu. Byl by-li předmět nájmu
přenecháván nájemci natrvalo, nejednalo by se o nájem, ale o převod vlastnického práva.
O dočasnosti nájemního vztahu je podrobněji pojednáváno v kapitole páté této práce,
jejímž předmětem je trvání nájmu.
2.2.4. Úplatnost nájemního vztahu
Konečně, posledním pojmovým znakem nájmu jako právního vztahu je jeho úplatnost.
Předmět nájmu je přenecháván nájemci do užívání za protiplnění majetkového charakteru
(nájemné).44 Právě úplatností, a dále také tím, že jde o kontrakt konsensuální a nikoliv reálný, se
nájem odlišuje od výpůjčky45 a výprosy.46
O úplatnosti nájemního vztahu, o nájemném, o platbách za služby spojené s nájmem
prostoru sloužícího podnikání a o možnostech zajištění těchto úhrad je podrobněji pojednáváno
v osmé kapitole této práce.

44

45

46

§ 1722 NOZ: „Plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a odpovídat zájmu věřitele, i když
tento zájem není jen majetkový.” a § 2201 NOZ.
§ 2193 NOZ: „Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit
její bezplatné dočasné užívání.”
§ 2189 NOZ: „Přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc
užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat, vzniká výprosa.”
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3. Předmět nájmu
3.1. Prostor sloužící podnikání
Předmětem nájmu prostoru sloužícího podnikání je dle § 2302 NOZ prostor nebo místnost,
která musí alespoň převážně sloužit k provozování podnikatelské činnosti, a to bez ohledu na to,
zda je tento účel v nájemní smlouvě vyjádřen. Právní úprava opouští od předchozího ryze
formálního pojetí předmětu komerčních nájmů dle ZNPNP, o kterém bylo podrobněji
pojednáváno v závěru první kapitoly této práce a podle kterého bylo určujícím kritériem
rozhodnutí veřejné moci, a za určující považuje nově hledisko materiální, tj. skutečný účel
nájmu, pro který je předmět nájmu do užívání přenecháván. Přitom dokonce ani není nutné, aby
kontrahenti kauzu výslovně do nájemní smlouvy uvedli, nicméně za účelem odstranění
případných pochybností to lze jednoznačně doporučit.
Při analýze tohoto ustanovení NOZ je nutné zabývat se jeho dvěma hlavními částmi: pojmům
„prostor“ a „místnost“ a dále kritériem příslušného účelu nájmu.
Samotné pojmy „prostor“ nebo „místnost“ nejsou nikde v NOZ definovány a důvodová
zpráva uvádí, že k uvedení obou dvou těchto termínů došlo z opatrnosti zákonodárce za účelem
odstranění pochybností, když jejich výklad kolísá.47 Důvodová zpráva dále uvádí, že „nelze
vyloučit, že si strany ujednají nájem prodejního místa (tzv. stánku, pultu či pod.)“48, z čehož lze
dovozovat, že ustanovení tohoto pododdílu se v určitých případech aplikují i tehdy, kdy jde
fakticky primárně o nájem věci movité, která je ale využívána k realizaci podnikatelské činnosti
nájemce. Nutno ovšem podotknout, že odborná veřejnost se v tomto zcela neshoduje, když
někteří autoři mají za to, že předmětem nájmu prostor sloužících podnikání mohou být pouze
nemovitosti nebo jejich části.49 Autorka se s tímto názorem neztotožňuje, když z důvodové
zprávy usuzuje, že o nájem prostoru sloužícího podnikání půjde např. v případě nájmu stánku
na vánočních trzích, prodejního pultu na veletrzích, pracovního stolu v co-workingové kanceláři
apod., je-li nájem spjat i s užíváním prostoru, na kterém se tyto movité věci nacházejí. Takováto
aplikace práva je dále dle názoru autorky i souladná s výše zmiňovaným odklonem od přepjatého
47

48
49

„..skladovací halu nelze patrně označit za místnost, v místnostech se naopak provozují kanceláře, studia, závody
restauračního typu.” Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz.
Zvláštní část: k § 2302.
Tamtéž.
Např. Bajura uvádí, že: „Předmětem nájmu prostoru sloužícího k podnikání může být výhradně nemovitá věc
(např. pozemek a na něm stojící stavby, nebytová jednotka), popř. její část.“ (BAJURA, Jan. § 2201– § 2234, §
2302 - § 2302. In: ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA aj. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, (§
1721-2520) [Systém ASPI]. Wolters Kluwer. ASPI_ID KO89_e2012CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN:
2336-517X.) a stejný názor vyjadřuje i Novotný (NOVOTNÝ, Michal. Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru
sloužícího podnikání. Ostrava: CODEXIS Publishing, 2016. [cit. 30. 9. 2018]).
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formalismu předchozí právní úpravy a akcentací podnikatelského účelu nájmu jako
dominantního kritéria pro posouzení obsahu právního vztahu.
Aby šlo o prostor sloužící podnikání, musí být přenecháván za účelem výkonu podnikatelské
činnosti, tj. „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.”50 Pojem podnikání je tedy třeba vykládat šířeji než dle
§ 421 NOZ, který v sobě zahrnuje pouze činnost vykonávanou živnostenským nebo obdobným
způsobem.
Není přitom podstatné, zda je podnikatelská činnost v předmětu nájmu fakticky realizována.
Nájemce nemusí její výkon vůbec zahájit nebo může v průběhu trvání nájemního vztahu dojít
k jejímu ukončení, ať již na základě rozhodnutí nájemce nebo v důsledku ztráty příslušného
podnikatelského oprávnění. Jediným důsledkem ztráty podnikatelského oprávnění je v případě
absence odlišného ujednání mezi smluvními stranami naplnění výpovědního důvodu na straně
nájemce u nájmu na dobu určitou.51 NOZ zánik podnikatelského oprávnění se zánikem nájmu
nespojuje, nicméně s ohledem na dispozitivnost právní úpravy smluvním stranám nic nebrání si
tento důsledek sjednat.
Z hlediska předmětu nájmu je tedy klíčové, zda má k výkonu podnikatelské činnosti sloužit,
nikoliv zda tomu tak fakticky je. Není přitom vyloučeno ani jeho přenechání i k jiným účelům,
nicméně provozování podnikatelské činnosti musí být účelem převažujícím.
Ohledně způsobilosti předmětu nájmu ke sjednanému účelu se lze i nadále v odborné
literatuře setkat s názorem, že předmět nájmu musí být souladně kolaudován, jinak je založena
absolutní neplatnost nájemní smlouvy. Tohoto názoru je například Dejlová52 nebo Bajura, který
poukazuje na požadavek užívání stavby k účelu vymezeném v kolaudačním rozhodnutí dle § 126
odst. 1) zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen „StavZ“),53 a uvádí, že: „Účelem
kolaudačního souhlasu (popř. rozhodnutí) je to, aby byly stavební prostory užívány pouze k účelu
vhodnému a nemohlo dojít jejich nesprávným užíváním např. k ohrožení života, zdraví a majetku
osob. V kontextu shora uvedeném lze tak dospět k závěru, že smysl a účel stavebního zákona
50
51
52
53

Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz., zvláštní část: k § 2302.
§ 2308 NOZ.
Dejlová, op. cit., str. 390.
§ 126 odst. 1 StavZ: „Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení
o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat
jen k účelu vymezenému v povolení stavby.”
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vyžaduje, aby byla nájemní smlouva uzavřená v rozporu s jeho ustanovením posouzena jako
neplatná, přičemž s ohledem na to, že důvod neplatnosti není stanoven na ochranu soukromého
zájmu, ale zájmu veřejného, půjde o neplatnost absolutní (§ 588 NOZ)54. K tomu je třeba dodat,
že judikatura před účinností občanského zákoníku konstantně setrvávala na názoru, že takové
nájemní smlouvy jsou absolutně neplatné. Tato judikatura je tak dle názoru autora použitelná
i po 1.1.2014.“55
Autorka s tímto názorem nesouhlasí, když má za to, že užívání stavby v rozporu
s kolaudačním rozhodnutím zakládá toliko při dostatečné míře společenské škodlivosti
odpovědnost za přestupek podle stavebního zákona56 a nemá vliv na soukromoprávní nájemní
vztah. Rozpor se zákonem vzniká dle § 126 odst. 1 StavZ až faktickým užíváním stavby
v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a nikoliv uzavřením smlouvy o jejím přenechání
do nájmu. O neplatnost pro rozpor se zákonem by se dle názoru autorky jednalo pouze v případě,
kdy by NOZ specifikoval předmět nájmu právě kolaudačním rozhodnutím jako tomu bylo
v ZNPNP. S ohledem na to, že kritériem je účel nájmu, nejde o smlouvu uzavřenou v rozporu se
zákonem a nejde o smlouvu neplatnou, jak lze ostatně dovozovat i argumentem a simili
z § 2236 odst. 1) NOZ in fine57 a odst. 2) téhož ustanovení.58 I přesto, že při nájmu prostoru
sloužícího podnikání nepožívá nájemce zvláštní ochrany jako v případě nájmu bytu a domu pro
absenci sociálního rozměru nájemního vztahu, lze ze samotné existence tohoto ustanovení
dovozovat obecnou přípustnost nájmu k účelu rozdílnému od účelu vymezeného kolaudačním
rozhodnutím.
Pokud bychom totiž přistoupili na premisu, že přenechání prostor do nájmu za účelem
odlišným než účelem vymezeným v kolaudačním rozhodnutí představuje rozpor se zákonem,
pak je třeba zabývat se ještě tím, zda jde o zjevné narušení veřejného pořádku, abychom mohli
uvažovat o absolutní neplatnosti podle § 588 NOZ. „Důvodová zpráva i jednotlivé dosud
publikované názory směřují k chápání veřejného pořádku jako pojmu, který reprezentuje
pravidla či hodnoty obsažené v právním řádu, jež jsou takového významu, že jejich porušení
nelze akceptovat, proto i právní jednání, které je s nimi v rozporu, musí být absolutně

54

55
56
57

58

§ 588 NOZ: „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.“
Bajura, op. cit., k § 2302.
§ 178 StavZ.
§ 2236 odst. 1) NOZ: „Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný
prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude
pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor.”
§ 2236 odst. 2) NOZ: „Skutečnost, že pronajatý prostor není určen k bydlení, nemůže být na újmu nájemci.“
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neplatné.“59 Užívání prostor způsobem odlišným než vymezeným v kolaudačním rozhodnutí
nemůže dle autorky zakládat zjevné porušení veřejného pořádku, když nejde o dostatečně
významné pravidlo, jehož porušení by obecně nebylo možné akceptovat. Pokud by zákonodárce
měl zájem na tom, aby veškerá jednání v rozporu s tímto pravidlem byla absolutně neplatná,
definoval by předmět nájmu dle kolaudačního rozhodnutí jako tomu bylo v minulosti a zajisté by
nepřipustil v případě nájmu bytu doslovně takovéto rozporné užívání.60
Pro odmítnutí tohoto názoru dále svědčí i obecná zásada dispozitivnosti právní úpravy NOZ,
ze které je zřejmý odklon od ingerence veřejné moci do soukromoprávních vztahů.
3.2. Správa předmětu nájmu ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů
Předmět nájmu nemusí vždy být ve výlučném vlastnictví pronajímatele, ale může se nacházet
ve spoluvlastnictví více subjektů nebo ve společném jmění manželů, což ovlivňuje podmínky
dispozice s s pronajatou věcí.
3.2.1. Podílové spoluvlastnictví
V případě podílového spoluvlastnictví předmětu nájmu se běžná správa pronajaté věci řídí
pravidly uvedenými v § 1128 NOZ a správa nikoliv běžná, tj. rozhodování o významných
záležitostech týkajících se společné věci , pravidly uvedenými v § 1129 NOZ.
O záležitostech běžné správy, tj. o činnostech, které se stále opakují a podle hospodářských
zásad jsou spojeny s rozumným užíváním věci (tj. např. o prohlídce nebo opravě pronajaté věci)
rozhodují spoluvlastníci běžnou většinou hlasů.61
Zákonodárce jako příklad významných záležitostí týkajících se společné věci demonstrativně
uvádí podstatné zlepšení nebo zhoršení věci, změnu jejího účelu či její zpracování. K účinnosti
tohoto rozhodnutí vůči všem spoluvlastníkům je vyžadována alespoň 2/3 většina.62 Tento
požadavek se uplatní například u souhlasu pronajímatele se změnami předmětu nájmu dle
§ 2220 odst. 1) NOZ.
Pozornost je třeba věnovat i ustanovení § 1132 NOZ, které vyžaduje k zatížení společné věci
nebo jeho zrušení a k rozhodnutí, kterým mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší
deseti let, souhlas všech spoluvlastníků. Jelikož důsledkem nájmu je převod některých složek
vlastnického práva na jiný subjekt, jedná se bezpochyby o omezení práva ke společné věci
59

60
61
62

HANDLAR, Jiří. § 588 [Absolutní neplatnost]. In: BÍLKOVÁ, Jana a kol. Občanský zákoník I. Obecná
část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 2133. ISBN 978-80-7400-529-9.)
§ 2236 NOZ.
Hulmák, op. cit., k § 2201.
§ 1129 NOZ.
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a nelze tak mít pochyb o tom, že s nájmem sjednaným na dobu delší deseti let, tj. i s nájmy
na dobu neurčitou, musí souhlasit všichni spoluvlastníci. Dejlová v souvislosti s komentovaným
ustanovením upozorňuje na jisté věcně-právní prvky nájemního vztahu, které zůstaly v právním
řádu zachovány dodnes (a kterým je věnována větší pozornost v části 9.3.1., která se věnuje
změně vlastnictví předmětu nájmu) a nevylučuje, že nájemní vztah by mohl být považován
za zatížení společné věci.63 Autorka tento názor kategoricky odmítá, neboť nájem je primárně
vztahem obligačním a nemůže tak představovat zatížení věci ve smyslu věcně-právním, když
nepůsobí erga omnes, ale inter partes. Závazkovou povahu nájemního vztahu akcentuje
i relevantní judikatura.64 Z tohoto důvodu má autorka za to, že k nájmům uzavřeným na dobu
kratší než 10 let je potřeba 2/3 většiny spoluvlastníků, když jde o záležitost nespadající pod
běžnou správu a k nájmům delším pak souhlas všech spoluvlastníků. Souhlasí nicméně
s doporučením citované autorky, aby pronajímatelé z opatrnosti činili jednání týkající se
skončení (resp. i vzniku) nájmu společně,65 byť pro platnost jednání spoluvlastníků navenek je
dostačující, aby je učinil byť i jen jeden z nich.66
3.2.2. Společné jmění manželů
Nemají-li manželé sjednaný majetkový režim společného jmění odlišný od režimu
zákonného nebo není-li založen rozhodnutím soudu, uplatní se při správě společného jmění
manželů obecná pravidla obsažená v § 714, tj. v běžných záležitostech může jednat každý
z manželů sám a v ostatních záležitostech mohou jednat buď společně anebo samostatně, avšak
se souhlasem druhého manžela. Je přitom lhostejno, zda je souhlas učiněn vůči druhému
z manželů nebo vůči nájemci.67
Analogicky lze při posouzení toho, zda je nájem běžnou správou věci použít kritéria
pro běžnou správu věci v podílovém spoluvlastnictví,68 tzn. uzavření nájemní smlouvy není
běžnou správou věci, ale bude možné za ni považovat uplatňování méně významných práv
pronajímatele z nájemní smlouvy (např. již zmiňované právo prohlídky pronajaté věci).
Určujícím kritériem pro typ nájemního vztahu je jeho účel a nikoliv stavební určení pronajaté
nemovitosti v důsledku čehož je možné jako prostor sloužící podnikání platně pronajmout i byt.
63

Dejlová, op. cit., str. 22.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.02.2012 ve věci sp. zn. 28 Cdo 2009/2011: „Nájemní právo vykazuje
jisté věcně-právní rysy, avšak to nikoli ze své podstaty, nýbrž jen v rozsahu, v jakém mu je právní předpisy
výjimečně přiznávají, tedy pouze, jak výše uvedeno, v souvislosti se změnou pozice pronajímatele.“
65
Dejlová, tamtéž.
66
Hulmák, op. cit., str. 213.
67
Hulmák, tamtéž.
68
Bajura, op. cit., k § 2201.
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Z tohoto důvodu je relevantní zvláštní ochrana bydlení manželů podle § 747 a § 748 NOZ, která
omezuje dispozice s bytem a domem, resp. s nájemním právem, pokud je jich nezbytně třeba
k bydlení manželů nebo rodiny. V tomto případě je zakázáno, aby jeden z manželů bez souhlasu
druhého manžela zcizil nemovitost nebo k ní zřídil užívací právo neslučitelné s bydlením
manželů nebo rodiny, ledaže zajistí obdobné bydlení.69 Stejně tak nesmí být bez souhlasu
druhého manžela nemovitost, ke kterému jednomu z manželů svědčí užívací právo, přenechána
do užívání třetí osobě, vedlo-li by to k uvedeným negativním důsledkům.70
V případě uzavření nájemní smlouvy bez souhlasu druhého manžela nebo při rozporu
se zákonnou ochranou bydlení manželů se může druhý manžel dovolat relativní neplatnosti.
Nájemci pak v případech porušení zákonné ochrany bydlení manželů vzniká právo na náhradu
škody, která mu v důsledku toho vznikla, a to podle § 2910 NOZ71 a v ostatních případech
podle § 2900 NOZ, příp. podle § 2913 NOZ, obsahuje-li smlouva výslovné prohlášení, že
k jejímu uzavření udělil druhý manžel souhlas.

69
70
71

§ 747 odst. 1) NOZ.
§ 748 NOZ.
Hulmák, Milan. § 747 [Omezení dispozice s bytem a domem]. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana, HULMÁK, Milan,
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, PSUTKA, Jindřich, SIEGLOVÁ, Zuzana, SEDLÁK, Petr, WESTPHALOVÁ, Lenka,
KAPITÁN, Zdeněk, KOŽIAK, Jaromír, ŠMÍD, Ondřej, HRUŠÁKOVÁ ML., Milana. Občanský zákoník II.
Rodinné právo (§ 655−975). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 414. ISBN 978-80-7400-50309.
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4. Vznik nájmu
Nájem je obligací, závazkem působícím inter partes a jako takový „vzniká ze smlouvy,
z protiprávního činu nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu
způsobilá.“72
Přestože nájem může teoreticky být předmětem držby, nepřipouští NOZ v § 979 a § 2238
z důvodu rozdílnosti charakteru nájmu a vydržení v souladu s dosavadní judikaturou73 vznik
nájemního práva vydržením, když jde o věcně-právní institut a nájem je institutem obligačním.74
V praxi ke vzniku nájmu dochází nejčastěji právě na základě smlouvy. Smlouva je
dvoustranným nebo vícestranným právním jednáním směřujícím ke vzniku závazku a je
perfektní, jakmile si strany ujednají její obsah. Pro posouzení samotného právního jednání, které
má k uzavření smlouvy směřovat je třeba vedle podmínek pro jeho vznik, tj. zda netrpí
nedostatkem vůle, jejího projevu a zda je dostatečně určité a srozumitelné, zkoumat ještě
náležitosti nezbytné pro jeho platnost a to: (i) náležitosti subjektu, (ii) náležitosti projevu,
(iii) náležitosti vůle a (iv) náležitosti předmětu.
Není účelem této práce dopodrobna rozebírat všechny tyto aspekty, nicméně ráda bych se
pro praktický dopad podrobněji zabývala formou smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání.
4.1. Forma smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání
NOZ oproti ZNPNP upouští od požadavku na písemnou formu nájemní smlouvy, byť jí
s ohledem na vyšší míru právní jistoty nelze než doporučit. V takovém případě je taktéž vhodné,
aby smluvní strany výslovně sjednaly požadavek písemné formy pro její případné změny
či ukončení, když dle NOZ je obecně přípustná změna obsahu právního jednání i jinou formou
než ve které bylo učiněno,75 jak ostatně v minulosti dovozovala i judikatura.76 Tato akcentace
72
73

74

75
76

§ 1723 odst. 1 NOZ.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 2, 2000 sp. zn. 26 Cdo 2080/98: „Vydržením bylo a je možno nabýt
toliko právo věcné. Právo osobního užívání bytu (nyní právo nájmu) není právem věcným, nýbrž právem
obligačním, které vydržením vzniknout nemůže.“
HULMÁK, Milan. § 2201 [Základní ustanovení]. In: HULMÁK, Milan, BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr,
BOHMAN, Ludvík, DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL,
Bohumil, HORÁK, Pavel, CHALOUPKOVÁ, Helena, KABELKOVÁ, Eva, KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef,
LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, PETROV, Jan, PIHERA, Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan,
SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, Lukáš, TRUBAČ, Ondřej, VÍTOVÁ,
Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1.
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 213. ISBN 978-80-7400-287-8.)
§ 564 NOZ.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 8. 2015, sp. zn. 32 Cdo 3817/2013: "Není-li předepsána nebo některým
z účastníků požadována písemná forma smlouvy, není vyloučeno, aby ji účastníci uzavřeli zčásti písemně a zčásti
ústně."
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principu bezformálnosti právního jednání však může dle názoru autorky v praxi činit poměrně
problémy, když ke změně obsahu právního vztahu dochází již neformálně, tj. ústně v průběhu
jednání mezi smluvními stranami, které může být častokrát poměrně komplikované
a mezi smluvními stranami tak nemusí být vždy souladný názor na to, co bylo vlastně mezi nimi
ujednáno. Smluvním stranám sice nic nebrání si následně změny právního jednání písemně
potvrdit podle § 1757 NOZ, ale s ohledem na to, že toto písemné potvrzení je pro podnikatele
závazné (a to i stran případných, byť jen nepodstatných, odchylek) nachází se v této situaci
v horším postavení než v případě jednání o písemném dodatku, do kterého je možné vtělit změny
právního vztahu souladně s konsenzem smluvních stran ohledně každého jednotlivého detailu.
Nadto tímto způsobem může docházet ke změně právního vztahu až ex post se zpětnou účinností,
což je obecně nežádoucí.
S ohledem na katastrální předpisy77 je písemnou formu nutno dodržet pouze v případě
zápisu nájemního práva do veřejného seznamu. V ostatních případech je možné nájemní
smlouvu uzavřít i ústně či konkludentně.78 Přípustnost konkludentního uzavření nájemní
smlouvy v minulosti dovozovala i judikatura, ovšem pouze v případech, kdy byl „dán
konkludentní projev vůle směřující k uzavření nájemní smlouvy k předmětné nemovitosti jak
na straně pronajímatele, tak také na straně nájemce. Na takový konkludentní projev vůle
na straně pronajímatele však nelze usoudit z jejich mlčení.”79 Pro uzavření nájemní smlouvy
konkludentním způsobem se tak nelze spokojit pouze s pasivní rolí kontrahentů, ale je třeba
vyžadovat aktivní jednání obou smluvních stran směřující k uzavření smlouvy. Samotná
skutečnost, že předmět nájmu je nájemcem užíván a pronajímatel za to od něj přijímá plnění tak
nemůže dát vzniknout nájemnímu vztahu, neboť právní jednání směřující k uzavření smlouvy
musí být učiněno určitě, jasně a srozumitelně80 a pro kontraktaci musí mezi smluvními stranami
existovat i dohoda o podstatných náležitostech smlouvy.81
Dle zkušeností autorky nicméně k uzavírání smluv o nájmu prostoru sloužícího podnikání
jinou než písemnou formou v praxi téměř nedochází, a to zejména z důvodu požadavku vysoké
míry jistoty smluvních stran sledující ochranu jejich hospodářských zájmů, kterou jim může
zajistit pouze písemná forma smlouvy.

77
78
79

80
81

§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., katastrální́ho zákona.
§ 559 NOZ.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 3. 2005, sp. zn. 26 Cdo 962/2004 a dále také rozsudky Nejvyššího soudu
ze dne 21. srpna 2000, sp. zn. 26 Cdo 1654/98, z 25. října 2001, sp. zn. 26 Cdo 551/2000, z 20. listopadu 2003,
sp. zn. 26 Cdo 1160/2002, z 8. června 2004, sp. zn. 26 Cdo 1158/2003 a z 1. února 2005, sp. zn. 26 Cdo
436/2004
§ 551 a n. NOZ.
§ 1746 odst. 1 NOZ.
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5. Trvání nájmu
Nájem je ze své podstaty právním vztahem časově omezeným, když dočasnost je jeden
z jeho pojmových znaků. Pronajímatel přenechává nájemci věc do užívání pouze dočasně
a po skončení nájemního vztahu dochází k obnově všech složek jeho vlastnického práva.
Pro případ, kdy si smluvní strany nesjednají dobu trvání nájmu nebo dobu jeho skončení platí
zákonná fikce, že se jedná o nájem na dobu neurčitou.82
5.1. Nájem na dobu určitou
Pokud si strany přejí předem dobu trvání nájemního vztahu přesně časově omezit mohou tak
učinit buď sjednáním konkrétního dne, kdy má k zániku nájemního vztahu dojít, anebo určením
doby, na kterou je nájemní smlouva uzavírána, tj. například na 10 let. Pokud smluvní strany zvolí
druhý ze zmiňovaných způsobů, je na místě pamatovat na to, že pro počítání času se užije
obecná úprava obsažená v § 605 odst. 2) NOZ, tedy že „konec lhůty nebo doby určené podle
týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem,
na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá.“ V praxi to znamená, že nájemní
smlouva uzavřená například od 1.1.2020 na dobu určitou v délce 5 let neskončí k poslednímu dni
roku 2024, ale až 1.1.2025.
Dalším možným způsobem sjednání časového omezení trvání nájemního vztahu je navázání
okamžiku jeho skončení na určitou skutečnost. Touto otázkou se v minulosti zabývala
i judikatura: „doba nájemního poměru, sjednaného na dobu určitou, může být dohodnuta nejen
uvedením určitého časového období (např. měsíců) jeho trvání, popř. uvedením konkrétního dne,
k němuž nájemní poměr zanikne, ale i tak, že se doba trvání nájemního poměru váže
na konkrétním datem neurčitelnou objektivně zjistitelnou skutečnost, z níž je možné bez pochyb
zjistit, kdy nájemní poměr skončí. V době sjednání takové dohody nemusejí mít účastníci jistotu,
kdy sjednaná doba uplyne; postačí, je-li jisté, že tato skutečnost nastane. Dobu trvání nájemního
poměru lze sjednat též kombinací určitého časového období a objektivně zjistitelné skutečnosti,
od níž dohodnuté časové období počíná běžet.“83 Přitom je třeba rozlišovat, zda je skončení
nájemního vztahu určeno doložením času, tj. zda jde o skutečnost, která musí v budoucnu
bezpodmínečně nastat (v citovaném judikátu šlo konkrétně o skončení pracovněprávního poměru
nájemce) nebo zda jde o rozvazovací podmínku, jejíž naplnění je nejisté. V prvém případě jde
totiž o nájem na dobu určitou a v druhém je nájemní vztah posuzován jako nájem na dobu
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§ 2204 odst. 1) NOZ.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2005, sp. zn. 31 Cdo 513/2003.

23

neurčitou, což může být významné zejména z hlediska výpovědních důvodů v případě aplikace
příslušných zákonných ustanovení při absenci odlišného ujednání smluvních stran.
5.1.1. Dlouhodobé nájmy
5.1.1.1.

Nájem sjednaný na dobu delší než 50 let

Zvláštní režim se uplatní v případě sjednání nájmu na dobu určitou, avšak delší 50 let.
V takovém případě se má za to, že nájem byl ujednán na dobu neurčitou s tím, že v prvních
padesáti letech jej lze vypovědět pouze z ujednaných výpovědních důvodů a v ujednané
výpovědní době,84 tj. jako by se jednalo o nájem na dobu určitou. Východiskem této právní
úpravy byla snaha zákonodárce reflektovat judikaturu Nejvyššího soudu, podle které jsou
smlouvy zavazující smluvní strany po dobu přesahující délku lidského života považovány
za smlouvy uzavírané na dobu neurčitou85 a zároveň snaha zachovat smluvním stranám určitou
míru jistoty trvání nájemního vztahu, když ukončení nájemního vztahu na dobu neurčitou je
dle zákona výrazně snazší pro absenci omezení její přípustnosti výpovědními důvody. 86 Zákonná
úprava je koncipována jako vyvratitelná právní domněnka („má se za to“) připouštějící důkaz
opaku. S ohledem na vysokou pravděpodobnost důkazní nouze při vyvracení této domněnky
i několik dekád po uzavření příslušné smlouvy lze v určitých případech doporučit, aby smluvní
strany výslovně sjednaly svůj záměr uzavřít smlouvu na takto dlouhou dobou, příp. aplikaci
komentovaného ustanovení zcela vyloučily.
5.1.1.2.

Nájem sjednaný na neobvykle dlouhou dobu

V případech nájmů sjednaných na neobvykle dlouhou dobu je třeba pamatovat taktéž
na ochranu před tzv. „šněrovacími smlouvami“ zavazujícími na neúměrně dlouhou dobu.87
Zákonodárce přiznává oprávnění domáhat se po uplynutí deseti let od vzniku závazku
84
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§ 2204 odst. 2) NOZ.
Rozsudek Nejvyššího soudu 28 Cdo 2747/2004 ze dne 28.3.2007: „Ujednání o délce nájmu přesahujícího
obvyklou délku lidského života nemůže požívat výhod smluvního vztahu uzavřeného na dobu určitou.“
„Nejvyšší soud zaujal v rozsudku 28 Cdo 2747/2004 z 28. 3. 2007 stanovisko, že nájem ujednaný na dobu
přesahující dobu průměrného lidského života (v posuzovaném případě šlo o nájem ujednaný na 100 let
k podnikatelským účelům provozovaných individuálními podnikateli), platí za nájem ujednaný na dobu
neurčitou. Toto rozhodnutí výrazně zasahuje do smluvní autonomie kontrahentů a mění podmínky, za nichž
nájem ujednali, zakládajíc možnost nájem vypovědět ihned po jeho vzniku a bez uvedení důvodu, ač si to strany
zjevně nepřály. Praxe je tím znejistěna, klade si otázky, zda je např. sedmdesát let trvání nájmu ještě ve shodě s
pojetím Nejvyššího soudu. Ve snaze vyloučit do budoucna podobnou rozhodovací praxi se navrhuje stanovit, že
nájem ujednaný na dobu delší než padesát let byl ve skutečnosti ujednán na dobu neurčitou, avšak s tím, že
možnost vypovězení takového nájmu je v prvních padesáti letech omezena jako by šlo o nájem ujednaný na dobu
určitou.“ Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. Zvláštní část:
k § 2204.
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. Zvláštní část: k § 2000.
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zavazujícího bez vážného důvodu člověka na dobu jeho života nebo kohokoliv po dobu delší
deseti let u soudu jeho zrušení. Soud může na návrh závazek zrušit také v případech podstatné
změny okolností. Tohoto práva se může platně vzdát pouze právnická osoba.88
Dle názoru autorky jde o ustanovení do jisté míry problematické, jelikož kritérium „bez
vážného důvodu“ je poměrně neurčité a posuzování jeho naplnění se bude lišit případ od případu.
Takovými kritérii mohou být například specifika daného hospodářského odvětví nebo
nákladovost provedených investic89 a zhodnocení předmětu nájmu. Stejně tak posouzení
významnosti změn okolností bude záležet na uvážení soudu v tom kterém konkrétním případě.
Může přitom zahrnovat jak okolnosti objektivního charakteru tak, i okolnosti subjektivní
povahy.90 Pro zvýšení míry právní jistoty smluvních stran lze doporučit výslovné vzdání se
tohoto práva v nájemní smlouvě, je-li přípustné.
5.1.2. Prolongace nájmu
V případě smlouvy uzavřené na dobu určitou mohou nastat situace, kdy nájemní vztah mezi
smluvními stranami trvá i poté, kdy měl dle jejich původního ujednání skončit. Může se tak stát
ze zákona na základě nevyvratitelné právní domněnky obnovení nájmu anebo na základě
výslovného ujednání smluvních stran.

5.1.2.1.

Obnovení nájmu ex lege

V § 2230 NOZ můžeme najít právní úpravu relocatio tacita, obnovení nájmu mlčky. Jde
o nevyvratitelnou domněnku, podle které v případech nájmů na dobu určitou, kdy nájemce
pokračuje v užívání předmětu nájmu i po jeho skončení a pronajímatel jej ve lhůtě 1 měsíce
nevyzve k odevzdání předmětu nájmu, se nájem bez dalšího znovu obnovuje za týchž podmínek
(vyjma doby trvání nově vzniknuvšího nájmu, která je v případech, kdy zaniknuvší nájemní
smlouva byla uzavřena na dobu delší 1 roku, časově omezena co do maximální délky 1 rok).
Tato domněnka se neuplatní v případech, kdy nájem některá ze smluvních stran vypověděla nebo
kdy dala nějakým jiným způsobem s dostatečným předstihem najevo, že nájem končí.
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§ 2000 NOZ.
ŠILHÁN, Josef. § 2000 [Tzv. šněrovací smlouvy]. In: HULMÁK a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo.
Obecná část (§ 1721–2054). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1181. ISBN 978-80-7400535-0.
tamtéž.
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O užívání nájemcem půjde ve všech případech, kdy nesplní svou povinnost věc odevzdat,
resp. kdy nepředá nemovitou věc vyklizenou.91 K uzavření nového nájemního vztahu dochází
ze zákona bez dalšího, a to bez ohledu na to, zda na tom mají smluvní strany zájem nebo
zda jsou o tom srozuměny. Vznik nájmu prostřednictvím relocatio tacita je z tohoto důvodu
třeba jednoznačně odlišovat od konkludentního uzavření nové nájemní smlouvy po skončení
nájmu na dobu určitou, které vyžaduje jednoznačný projev vůle obou smluvních stran směřující
k uzavření smlouvy, což prosté užívání předmětu nájmu nájemcem po jeho skončení
nepředstavuje, a to ani v případě, kdy by od něj za to pronajímatel nadále přijímal úplatu.
Stran omezení maximální doby trvání nově vzniknuvšího nájemního vztahu vyvstává
otázka, jak posoudit dobu trvání nového nájmu poté, co tento byl již dříve prodlužován. Bajura
k tomu uvádí, že „jednotlivé doby prodloužení je třeba posuzovat samostatně, přičemž jako dobu
rozhodnou pro posouzení doby trvání je třeba brát poslední dobu prodloužení (tedy vůli stran
časově nejbližší obnovení nájmu).“92 Autorka s tímto názorem souhlasí, neboť nejde
o prodloužení nájmu, ale o vznik nového nájemního vztahu a tudíž by se při opakované aplikaci
této domněnky mělo vycházet z délky posledního zaniknuvšího nájmu.
Relocatio tacita se dle znění komentovaného ustanovení uplatní pouze v případech nájmů
na dobu určitou, které zaniknou uplynutím doby. Obnovení nájmu v případech jeho skončení
z jiných důvodů nebo není přípustné, jak ostatně judikoval i Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku
ze dne 12.12.2016 ve věci sp.zn. 26 Cdo 4354/2016: „K obnovení nájemní smlouvy podle § 2230
odst. 1 o. z. proto může dojít jen v případě, že jde o nájem na dobu určitou, který skončil
uplynutím sjednané doby nájmu. V případě, že nájem skončil jinak (dohodou, výpovědí
po uplynutí výpovědní doby, atd.), se ustanovení § 2230 odst. 1 o. z. neuplatní, a i v případě, kdy
pronajímatel nevyzve nájemce ve lhůtě stanovené v § 2230 odst. 1 o. z. (a v případě nájmu bytu
ve lhůtě stanovené v § 2285 o. z.) k vrácení věci, k obnovení nájmu nedojde.“93
V souladu se zásadou preference autonomie vůle smluvních stran jde o právní úpravu
dispozitivní, jejíž použití mohou smluvní strany vyloučit nebo která může být dohodou
smluvních stran modifikována. Odlišnou úpravu lze doporučit zejména u dlouhodobějších nájmů
na dobu určitou, kdy smluvní strany mohou mít zájem na tom sjednat obnovení nájemního
vztahu na dobu delší než stanovenou zákonem a dále tam, kde strany nemají na obnovení zájem,
ať již z důvodů hospodářských nebo zamýšlené krátkodobosti nájmu.
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§ 2225 odst. 1 NOZ, ve vztahu k Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2002, sp. zn. 28 Cdo 1790/2002:
„Pokračujícím užíváním nebytových prostor po uplynutí dohodnuté doby je i jejich nevyklizení.“
Bajura, op. cit. k § 2230.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.12.2016 ve věci sp.zn. 26 Cdo 4354/2016.
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Lze spekulovat, že smluvní strany mají ve většině případů zájem na dlouhodobosti nájmu
(v případě nájemce např. z důvodu vybudování zákaznické základny a v případě pronajímatele
za podmínky solventnosti nájemce z hlediska hospodářského) a komentované ustanovení tedy
představuje příklad zdařilé právní úpravy následků situace, ke které v praxi pravděpodobně
poměrně často dochází, když zajišťuje kontinuitu užívání bez toho, aniž by musely mezi
smluvními stranami být komplikovaně řešeny nároky z bezdůvodného obohacení za mezidobí
od skončení nájmu do sjednání nové nájemní smlouvy. Pozitivně lze hodnotit i změnu
ve prospěch neformálnosti jednání pronajímatele, když pro zabránění obnově nájmu nově
postačí, aby nájemce k odevzdání věci vyzval jakoukoliv formou. Předchozí právní úprava
pro vyloučení aplikace této domněnky vyžadovala podání návrhu u soudu,94 což kladlo
na pronajímatele zbytečně vysoké nároky jednak stran samotného podání, které muselo splňovat
náležitosti dle procesního předpisu, a jednak i hospodářsky z hlediska povinné úhrady soudního
poplatku.

5.1.2.2.

Prolongace nájmu smluvním ujednáním

Na základě principu legální licence v kombinaci s dispozitivnosti právní úpravy nájmu
prostoru sloužícího podnikání smluvním stranám nic nebrání v tom, aby si prolongaci nájmu
na dobu určitou ujednaly ve smlouvě. V úvahu připadá jednak modifikace shora popsaného
dispozitivního zákonného ustanovení, např. změnou doby, o kterou se nájem prodlužuje nebo
podmíněním relocatio tacita konáním některé ze smluvních stran, kterým dá najevo, že si přeje
v nájmu pokračovat (např. jednostrannou notifikací nájemce).
Další a v praxi hojně využívanou možností je sjednání povinnosti smluvních stran zahájit
v určité době před skončením nájmu jednání o jeho prodloužení. V těchto případech je třeba mít
na paměti, že kontraktační proces podléhá mimo jiné i zákonné úpravě dle § 1728 a § 1729 NOZ,
jejímž předmětem je předsmluvní odpovědnost smluvních stran.
Zahájí-li některá ze smluvních stran v rozporu se zásadou poctivého právního styku95
jednání o prodloužení nájmu nebo v takovém jednání pokračuje, aniž by měla v úmyslu příslušný
dodatek k nájemní smlouvě uzavřít, dává tak za vznik odpovědnosti za újmu druhé smluvní
straně.96 V praxi přitom častokrát dochází k tomu, že strany jednání o prodloužení nájmů zahájí
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§ 676 odst. 2 SOZ ve vztahu k ZNPNP spolu s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2002, sp. zn. 28 Cdo
1790/2002: „Ustanovení § 676 odst. 2 ObčZ o obnovení nájmu po uplynutí doby, na kterou byl sjednán, se za zde
stanovených podmínek uplatní i v případě nájmu nebytových prostor.”
§ 6 odst. 1 NOZ: „Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.“
§ 1728 odst. 1 spolu s § 2910 NOZ: „Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem
a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě
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i přes to, že nemají v ten okamžik úmysl smlouvu skutečně uzavřít (např. z toho důvodu,
že provádí průzkum realitního trhu a hledají ekonomicky výhodnější nabídku), čímž dochází
k naplnění dispozice dle § 1728 se všemi právními důsledky s tím spojenými.
Předstírá-li některá ze stran tento zájem dostatečně dlouho, pak může dojít i k naplnění
culpa in contrahendo dle § 1729 NOZ, a to v případech, kdy se uzavření smlouvy jeví jako
vysoce pravděpodobné, ale jedna ze stran přes důvodné očekávání druhé smluvní strany jednání
o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod. V tomto případě je náhrada škody
limitována co do výše maximálního rozsahu: nahrazuje se pouze ve výši, která odpovídá ztrátě
z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.97 Pro aplikaci tohoto ustanovení je nicméně třeba
posuzovat naplnění neurčitě formulovaných kritérií vysoké pravděpodobnosti uzavření smlouvy,
důvodného očekávání druhé smluvní strany a spravedlivého důvodu k neuzavření smlouvy, které
se budou lišit případ od případu.
Autorka ujednání povinnosti smluvních stran zahájit v určité době před uplynutím doby
nájmu jednání o jeho prodloužení spíše nedoporučuje. Smluvní strany mohou takovéto jednání
zahájit, aniž by to bylo mezi nimi výslovně upraveno, (čímž se samozřejmě shora popsané
předsmluvní odpovědnosti nevyhnou), ale lze předpokládat, že tak v případech, kdy ještě
nepojaly úmysl smlouvu uzavřít, neučiní. Naopak v případech, kdy je taková situace výslovně
upravena ve smlouvě, lhostejno zda jako povinnost nebo jako oprávnění, lze předpokládat, že tak
spíše učiní a dají tak za vznik shora popsaným negativním následkům.

97

vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti
stanovené na ochranu takového práva.“
§ 1729 NOZ.

28

6.

Zápis nájemního vztahu do veřejného seznamu
Zákonodárce v § 2203 NOZ umožňuje na návrh vlastníka věci zapsané ve veřejném

seznamu nebo na návrh nájemce se souhlasem vlastníka zápis nájemního práva do takového
seznamu. Při nájmu prostoru sloužícího podnikání je příslušným veřejným seznamem katastr
nemovitostí.98
Zápis nájemního práva se provádí dle § 11 odst. 1 písm. q) zák. č. 256/2013 Sb.,
katastrálního zákona (dále jen „KatZ“) vkladem na základě návrhu na vklad podaného
na předepsaném formuláři, jehož přílohou bude ve všech případech vkladová listina, tj. smlouva
o nájmu v písemné formě99 splňující náležitosti dle § 14 KatZ a dle zák. č. 357/2013 Sb.,
katastrální vyhlášky (dále jen „KatV“), a to konkrétně požadavky na pravost podpisů
dle § 7 odst. 2 a § 62 KatV a označení nemovitostí dle § 8 KatV. Pokud katastrální úřad vklad
povolí, v katastru nemovitostí se budou evidovat údaje o zatížené nemovitosti, údaje o nájemci
a pokud byl nájem sjednán na dobu určitou, pak poslední den jeho trvání.100
Zápis nájemního práva do katastru nemovitostí má pouze deklaratorní účinky, když
nájem vzniká účinností nájemní smlouvy, a jeho účelem má být informování třetích osob
o existenci nájemního práva k nemovitosti, jelikož jde o skutečnost, která může mít význam
v realitním trhu. Důvodová zpráva uvádí jako příklad, kdy je takový zápis vhodný „nezastavěné
pozemky, u nichž se zpravidla z pozorovatelných znaků buď vůbec nebo v období vegetačního
klidu nepozná, zda jsou pronajaty či nikoli.“101 Jakkoliv je úmysl zákonodárce pochopitelný,
v praxi bude mít pro realitní trh toto ustanovení jen malý dopad, jelikož absence zápisu
ve veřejném seznamu s ohledem na jeho fakultativnost neznamená, že věc není pronajata a tudíž
se případní zájemci o koupi budou muset i nadále informovat o takové skutečnosti přímo
u vlastníka.
Dalším z důvodů pro zápis nájmu do veřejného seznamu je zlepšení postavení nájemce
při změně vlastníka pronajaté věci. Zápisy v katastru nemovitostí mají účinky materiální
publicity dle § 980 odst. 1 NOZ,102 což je významné právě při změně vlastnictví předmětu
nájmu, a to ze dvou důvodů: jednak s ohledem na oprávnění nového vlastníka nájem vypovědět
a dále z hlediska jeho povinností vůči nájemci. Nový vlastník má podle § 2222 odst. 2) NOZ
98
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100
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§ 1 zák. č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona.
§ 560 NOZ: „Písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité
věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší.“
§ 18 odst. 4 KatV.
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. Zvláštní část: k § 2203.
„Je-li do veřejného seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje. Stanoví-li to
právní předpis, zapíše se do veřejného seznamu kromě věcného práva i právo užívání nebo požívání, jakož
i omezení rozsahu nebo způsobu užívání nebo požívání věci spoluvlastníky.“
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právo nájem vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou jen v případech, kdy neměl důvod
pochybovat o tom, že kupuje věc, která není pronajata. Neověří-li si v katastru nemovitostí, že je
převáděná věc prosta práv třetích osob, jde to k jeho tíži a není oprávněn nájem vypovědět. Zápis
do veřejného seznamu má dopad i na rozsah povinností nového vlastníka pronajaté věci vůči
nájemci. Dle dikce zákona103 je nový vlastník vůči nájemci zavázán jen v rámci zákonných
ustanovení a ostatní ujednání nad rámec zákonné úpravy pro něj závazná nejsou, ledaže o nich
věděl. V katastru nemovitostí sice není obsah nájemního vztahu evidován, nicméně nový
vlastník by si měl v souladu s § 4 odst. 2) NOZ104 při koupi věci, u níž je nájemní právo zapsáno,
jeho obsah zjistit,105 když „může být zřejmý ze sbírky listin [tvoří součást katastrálního operátu,
§ 5 odst. 2 písm. d) KatZ], kterou tvoří i vkladová listina, tedy nájemní smlouva. Pouze „může“,
protože změny nájmu již součást sbírky listin obvykle tvořit nebudou.“106
Je tedy zřejmé, že realizace fakultativního zápisu nájemního vztahu do katastru
nemovitostí je zejména v zájmu nájemce, avšak v tomto směru zůstala právní úprava tzv. na půli
cesty, když podmiňuje provedení zápisu souhlasem pronajímatele. Dle autorky by měla de lege
ferenda obsahovat zákonnou povinnost žádost o souhlas bezdůvodně neodmítnout a/nebo fikci
souhlasu jako je tomu například u úpravy umístění štítů a návěstí.107
Obecně lze provedení zápisu doporučit s ohledem na administrativní zátěž spojenou
se správním řízením v případech dlouhotrvajících nájmů a/nebo v případech, kde je zvýšený
zájem nájemce na trvání nájmu za podmínek nad rámec zákonných ustanovení (např.
v případech, kdy mají nájemci být při skončení nájmu uhrazeny investice, které na předmět
nájmu vynaložil, tj. mají mu být uhrazeny náklady v plné výši a nikoliv pouze zhodnocení
předmětu nájmu). Dále lze (obzvláště pak v případech, kdy k zápisu nájmu do veřejného
seznamu nedochází) doporučit sjednání povinnosti pronajímatele, resp. vlastníka věci, při prodeji
předmětu nájmu seznámit nového vlastníka s obsahem nájemního vztahu ke dni převodu
vlastnického práva pod sankcí odpovědnosti za škodu a případně tuto povinnost i zajistit smluvní
pokutou (při vyloučení § 2050 NOZ).
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§ 2221 odst. 2) NOZ.
§ 4 odst. 2) NOZ: „Činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli vědomost,
jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé.
To platí obdobně, pokud právní řád spojuje určitý následek s existencí pochybnosti.“
Kubelková, Dejlová, op. cit. str. 77.
Hulmák, op. cit., str. 233.
§ 2305 NOZ.
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7. Úplatnost nájmu
Obsahem nájmu je závazek jedné smluvní strany přenechat druhé smluvní straně
k užívání určitou věc a tomu odpovídající závazek druhé smluvní strany platit za toto užívání
nájemné. Nájemní vztah je tedy ze své podstaty vždy smluvním vztahem úplatným. I přesto,
že úplatnost je jedním z pojmových znaků nájmu, kterou se odlišuje od jiných smluvních typů,
nemusí být výše nájemného v nájemní smlouvě výslovně sjednána. V takových případech náleží
nájemné ve výši obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému
za nájem obdobných věcí za obdobných podmínek.108 Při určení výše obvyklého nájemného se
posuzuje obvyklá cena užívacího práva109 za obdobných podmínek, tj. nejen z hlediska prostor
sloužících podnikání jako takových, ale i z hlediska obsahu nájemního vztahu samotného (např.
možnost podnájmu, délka trvání nájmu apod.).
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Smluvní strany mohou také ve smlouvě

sjednat určení výše nájemného až dodatečně.
Ze smlouvy však musí být vždy zřejmý úmysl smluvních stran zřídit právo užívání věci
za úplatu, jinak by se pro absenci esentiallia negotii mohlo jednat o jiný smluvní typ,111
např. výprosu nebo výpůjčku. Odborná literatura k úplatnosti nájmu uvádí, že „o úplatu, a tedy
ani o nájem, nepůjde, jestliže jde o plnění symbolické, nízké, které ve skutečnosti nepředstavuje
úplatu za užívání věci.“112 Jde o logický důsledek základního interpretačního pravidla
dle § 555 NOZ, kdy právní jednání se posuzuje podle svého skutečného obsahu. Nechtěly-li tedy
strany ve skutečnosti zřídit smluvní vztah úplatně, půjde o zastřené právní jednání dávající
za vznik jinému závazkovému vztahu.

7.1. Nájemné
7.1.1. Forma nájemného
Nájemné bývá zpravidla poskytováno v penězích, ale nemusí tomu tak být. Přípustné je
i jiné plnění majetkového charakteru,113 např. naturální plnění, poskytnutí služby, užívací práva
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§ 2217 odst. 1 NOZ.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 06.06.2012 ve věci sp. zn. 28 Cdo 4022/2011: „Soudy při zjišťování výše
obvyklého nájemného musí sledovat ocenění užívacího práva a nikoliv užívané věci, byť sama hodnota užívané
věci může být relevantním kritériem při hodnocení přiměřenosti zjištěné výše obvyklého nájemného.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.02.2013 ve věci sp. zn. 28 Cdo 2359/2012: „Musí se jednat o cenu
danou nabídkou a poptávkou, která odpovídá výši úhrady za obdobné plnění za běžných okolností. Je nutno
respektovat všechny specifické podmínky daného vztahu (způsob, okolnosti, místo, čas, charakter užívání).“
§ 1746 odst. 1 NOZ: „Zákonná ustanovení upravující jednotlivé typy smluv se použijí na smlouvy, jejichž obsah
zahrnuje podstatné náležitosti smlouvy stanovené v základním ustanovení pro každou z těchto smluv.“
Hulmák, op. cit., str. 213.
§ 2217 odst. 2 NOZ: „Má-li být nájemné podle ujednání stran plněno jinak než v penězích, je rozhodná
majetková hodnota poskytovaného plnění vyjádřená v penězích.” a také Usnesení Nejvyššího soudu ze dne
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apod. Odborníci se zcela neshodují v tom, jakým způsobem určovat hodnotu nepeněžitého
nájemného: Dejlová analogicky vychází z judikatury pro bezdůvodné obohacení114 a uvádí, že je
třeba ji posuzovat z pohledu pronajímatele, „tj. to, o co se zvýšila právě jeho aktiva, snížila jeho
pasiva, či co nemusel vydat, ačkoli by k tomu byla za běžných okolností povinen“115 a Hulmák
naopak uvádí, že jde o cenu plnění poskytovaného nájemcem. 116 Autorka se kloní k názoru
prezentovanému Hulmákem, a to z toho důvodu, že placení nájemného je povinností, která jde
k tíži nájemce, tudíž je třeba jí posuzovat z hlediska dopadu do jeho majetkové sféry.
7.1.2. Způsoby určení nájemného
Byť přesná výše nájemného není podstatnou náležitostí nájemní smlouvy, ve většině
případů bude smluvními stranami ve smlouvě výše nájmu ujednána buď uvedením přesné částky
za určité období anebo uvedením metody jejího výpočtu. V praxi se lze častokrát setkat
s určením výše nájemného pomocí koeficientu za metr čtvereční.
Méně častěji se pak v praxi vyskytují změny výše nájemného ve formě progresivního
nájemného, sníženého nájemného nebo procentuálního nájemného. O progresivním nájemném
hovoříme v těch případech, kdy v průběhu trvání nájemního vztahu dochází vždy v určitých
časových intervalech k jeho navyšování. Tato úprava nájemného je výhodná pro nájemce, neboť
mu v začátcích nájemního vztahu, kdy ještě nemá plně vybudovanou zákaznickou základnu,
umožňuje provozování podnikání při nižších nákladech. Obdobně je výhodné i snížené nájemné,
kdy je nájemce po určitou, časově přesně ohraničenou dobu povinen platit nájemné nikoliv
v plné, ale ve snížené výši. Tuto smluvní úpravu lze doporučit v případech, kdy nájemce provádí
v předmětu nájmu dlouhodobější stavební úpravy a nemůže tak předmět nájmu užívat v plném
rozsahu. Poslední variací stanovení nájemného je tzv. procentuální nebo také obratové nájemné.
Jde o formu nájemného poměrně častou např. při nájmech prodejních jednotek v obchodních
centrech, kdy pronajímateli vedle pevně stanovené částky základního nájemného náleží také
určitý podíl na obratu provozovny nájemce v předmětu nájmu. Procentuální nájemné je možné
sjednat několika způsoby: buď jako pevný podíl, který pronajímateli náleží bez ohledu
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21.12.2001 ve věci sp. zn. 28 Cdo 2124/2001: “Nájemné nemusí být plněno v penězích, může být plněno ve
výkonech, či jinou formou, kterou lze ocenit.”
a § 1722 NOZ: „Plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a odpovídat zájmu věřitele,
i když tento zájem není jen majetkový.”
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.03.2012 sp. zn. 28 Cdo 1321/2011: „ O obohacení lze hovořit tehdy,
dostalo-li se takovým plněním majetkové hodnoty tomu, komu bylo plněno, takže v jeho majetku došlo buď ke
zvýšení aktiv, nebo ke snížení pasiv, případně se jeho majetkový stav nezmenšil, ač by se tak za běžných okolností
stalo.“
Dejlová, op. cit., str. 62.
Hulmák, op. cit. str. 280: „Domníváme se, že jde o cenu plnění poskytovaného nájemcem, tj. cenu, za kterou by
dané dílo bylo provedeno, nikoliv zhodnocení nemovitosti (stejně jako cena podle smlouvy o dílo).“
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na celkový obrat provozovny nebo ve formě odkládací podmínky,117 kdy pronajímateli vzniká
nárok na část obratu teprve poté, co dosáhne určité výše. Tímto způsobem lze sjednat i několik
odkládacích podmínek, kdy při různé výši obratu bude pronajímateli náležet různá výše podílu
nebo lze tento způsob kombinovat s pevným podílem. Jedinými kritérii je konsenzus smluvních
stran a dostatečná vážnost a určitost právního jednání.
7.1.3. Jednostranné zvyšování nájemného pronajímatelem
Byť ze zákona vyplývá neměnnost smluvního závazku a možnost jeho změny jen
na základě dohody obou kontrahentů,118 mohou smluvní strany v nájemní smlouvě ujednat
oprávnění pronajímatele jednostranně nájemné zvýšit. Musí přitom vždy být jednoznačně
stanoveno, za jakých podmínek a jakým způsobem může ke zvýšení nájemného dojít.
V praxi k těmto případům dochází velice často, a to zejm. sjednáním tzv. indexace
nájemného, kdy je nájemné zvyšováno v návaznosti na indexy vývoje cen za určité období (např.
pomocí HICP, MUICP nebo CPI). Tuto úpravu lze kontrahentům doporučit obzvláště
v případech dlouhodobých nájmů.
7.1.4. Neúměrná výše nájemného
Při zkoumání aspektů úplatnosti nájemného je třeba se zabývat i otázkou aplikace
§ 1793 a n. NOZ, podle kterých vzniká v případech neúměrného zkrácení poškozené smluvní
strany oprávnění požadovat zrušení smlouvy nebo doplnění zkrácení. Dejlová k tomu uvádí, že:
„Pokud by zde hrubý nepoměr mezi plněním, ke kterému je povinen nájemce, a plněním,
ke kterému je povinen pronajímatel, existoval, byla by strana, která by byla tímto nepoměrně
zkrácena (což může být jak nájemce, je-li nájemné stanoveno nepoměrně vyšší, než by
odpovídalo poskytnutému plněn, tak pronajímatel, je-li nájemné stanoveno nepoměrně nižší, než
by odpovídalo poskytnutému plnění), oprávněna ve smyslu § 1793 a násl. požadovat zrušení
smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena
se zřetelem k obvyklé ceně nájemného v době a místě uzavření nájemní smlouvy.“119 Nicméně
s ohledem na skutečnost, že zkoumaný právní vztah je zpravidla uzavírán mezi podnikateli, bude
s ohledem na § 1797 NOZ, který toto oprávnění vylučuje u smluvních vztahů uzavřených
117
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§ 548 odst. 2 NOZ: „Podmínka je odkládací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky jednání nastanou.
Podmínka je rozvazovací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky již nastalé pominou.“
§ 1759 NOZ: „Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran, anebo z jiných
zákonných důvodů.”
§1790 NOZ: „Závazek nelze změnit bez ujednání věřitele a dlužníka, ledaže zákon stanoví jinak.“
Dejlová, op. cit., str. 60.
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podnikatelem při jeho podnikatelské činnosti, k uplatňování tohoto nároku docházet jen zřídka,
a to pouze v případech, kdy pronajímatelem je osoba, která pouze spravuje vlastní majetek120
a smlouvu neuzavírá při svém podnikání.
7.1.5. Splatnost nájemného a důsledky prodlení
Nedohodnou-li si smluvní strany jinak, je nájemné splatné měsíčně pozadu121 vždy
k poslednímu dni měsíce, za který náleží. Nájemné je koncipováno jako pravidelná měsíční
platba, ale je možné ujednat i jiný interval, např. čtvrtletní. Jediným omezením je, že ujednání
nesmí být v rozporu s dobrými mravy.122
V obchodní praxi se většinou smluvní strany z důvodu zajištění lepšího postavení
pronajímatele od zákonné úpravy odchylují a platby nájemného sjednávají splatné měsíčně,
popř. čtvrtletně či v jiném intervalu, dopředu. Přijatelné je i sjednání úhrady nájemného za celý
nájemní vztah předem, což lze doporučit obzvláště u krátkodobých nájmů.
Pokud nájemce nehradí nájemné řádně a včas, ocitá se v prodlení. Důsledky prodlení
nájemce s úhradou nájemného, není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, jsou následující:
(i) nárok pronajímatele na úrok z prodlení v zákonné výši,123 (ii) nárok pronajímatele na náhradu
případné škody, která mu v souvislosti s tím vznikne,124 (iii) při prodlení trvajícím déle než
jeden měsíc s (byť i částečnou) úhradou nájemného nebo služeb spojených s užíváním prostoru
sloužícího podnikání je pronajímatel oprávněn nájem vypovědět i před uplynutím sjednané doby,
byl-li sjednán na dobu určitou125 a u nájmů na dobu neurčitou ve zkrácené výpovědní době,126
(iv) splatné nájemné lze uplatnit u soudu. Na základě ujednání smluvních stran může prodlení
nájemce zakládat i další nebo jiné důsledky, např. nárok pronajímatele na úrok z prodlení
ve smluvní výši, na smluvní pokutu, ukončení nájemního vztahu výpovědí bez výpovědní doby
apod.
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.05.2008 ve věci sp. zn. 29 Cdo 152/2007,: “Správa vlastního majetku
není podnikáním a nemůže proto být ani předmětem podnikání obchodní společnosti.”
§ 2218 NOZ.
Dejlová, op. cit., str. 65.
Ve výši dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
§ 2913 odst. 1) NOZ.
§ 2309 písm. b) NOZ.
§ 2312 NOZ.
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7.2. Poplatky za služby spojené s užíváním prostoru sloužícího podnikání
Spolu s nájmem prostor sloužících podnikání bývá neoddělitelně spojeno čerpání služeb.
I zde je úprava dispozitivní a stranám je umožněno ujednat si obsah těchto služeb, jejich
splatnost a vyúčtování od zákona odlišně. Neučiní-li tak, uplatní se pro nájem prostoru
sloužícího podnikání zákonná úprava, kterou je dle § 2303 NOZ127 obdobně aplikovaná právní
úprava poskytování služeb souvisejících s nájmem bytu. Odborná veřejnost se shoduje,128 že toto
zákonné ustanovení je třeba aplikovat largo sensu a na poskytování služeb spojených s nájmem
prostoru sloužícího podnikání obdobně použít veškerá ustanovení týkající se poskytování služeb
spojených s nájmem bytu, tj. nejen rozsah služeb, ale i jejich splatnost a vyúčtování.
Zákonodárce preferuje stanovení typu plnění, která zajišťuje pronajímatel dohodou
smluvních stran a případ, že tak neučiní, stanoví povinnost pronajímatele zajistit služby
pro užívání nezbytné. Vyvratitelnou domněnkou pak zákonodárce určí, že za tyto služby se
považují 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.129
Posuzování naplnění kritéria nezbytnosti služby bude vždy vázáno na účel nájmu prostoru
sloužícího podnikání a dále také na předmět nájmu samotný.
Způsob rozúčtování cen a úhrady služeb je upraven zvláštním právním předpisem,
tj. zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „ZPPln“). ZPPln
se užije jak v případě, kdy se prostor sloužící podnikání nachází v domě s byty,

130

ale

i v případech, kdy tomu tak není,131 a to v celém jeho rozsahu.132
V souvislosti se ZPPln je třeba také zmínit, že s ohledem na to, že vůči NOZ se jedná o lex
specialis a zároveň i o lex posteriori, mají jeho ustanovení o vyúčtování přeplatků či nedoplatků,
§ 2303 NOZ: „Je-li s nájmem prostoru sloužícího podnikání spojeno poskytování služeb, použijí se ustanovení
o poskytování služeb souvisejících s nájmem bytu obdobně.“
128
Dejlová, op. cit., s. 375, Bajura, op. cit., k § 2303, Hulmák, op. cit. str. 374-375.
129
§ 2247 NOZ odst. 1), odst. 2).
130
§ 1 odst. 2 ZPPln: „Je-li v domě s byty nebytový prostor, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se bytů
přiměřeně i na tento nebytový prostor.“
131
Dle názoru autorky je třeba aplikovat dle § 2303 podle argumentačního principu a maiori ad minus aplikovat
obdobně i zvláštní právní předpisy týkající se poskytování služeb spojených s nájmem bytu a nikoliv pouze
příslušná ustanovení NOZ.
132
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 05.06.2007 ve věci sp. zn. 21 Cdo 612/2006: „Legislativní termín
"přiměřené použití“ právního předpisu je nutno chápat jako interpretační pravidlo, jehož obsahem je takový
postup při použití právního předpisu, při kterém se na právní vztahy aplikují jen některé odpovídající části jiné
právní úpravy, jež má být přiměřeně použita; na rozdíl od legislativního termínu "obdobně", které ve spojení
s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu vyjadřuje, že toto ustanovení se vztahuje
na vymezené právní vztahy v plném rozsahu, naznačuje termín "přiměřeně" volnější vztah mezi tímto
ustanovením a vymezenými právními vztahy.“
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nahlížení do podkladů tohoto vyúčtování a vypořádání případných námitek přednost před
úpravou obsaženou v NOZ.133
Pokud by s užíváním předmětu nájmu bylo spojeno i poskytování jiných služeb než služeb
upravených ZPPln nebo upravených rozhodnutím cenového orgánu (například poskytování
ostrahy objektu nebo jiných nadstandartních služeb) je na dohodě smluvních stran stanovit
způsob jejich rozúčtování. Musí tak ale učinit před tím, než je s jejich poskytováním započato.134
Zálohy na služby spojené s užíváním prostoru sloužícího podnikání hradí nájemce
pronajímateli dle § 2251 odst. 1) věta druhá NOZ společně s nájemným. V praxi bývají zálohy
na služby a nájemné stanoveny dvěma samostatnými částkami, nicméně strany mohou
písemně135 ujednat jejich hrazení společnou paušální platbou dle § 9 ZPPln. Jako samostatnou
paušální platbu dle tohoto ustanovení lze také sjednat úhradu za služby, přičemž k vyúčtování
plateb nedochází ani v jednom z případů.
V minulosti bylo prodlení nájemce s úhradou plateb za služby spojeno se vznikem nároku
pronajímatele na úhradu poplatku z prodlení, nicméně tato sankce byla novelou ZPPln
č. 104/2015 Sb. s účinností od 1.1.2016 zrušena a poplatek z prodlení zůstal zachován jen
v případech prodlení s nepeněžitým plněním.136 Došlo tak k poměrně výraznému oslabení
postavení pronajímatele, kterému při absenci odchylného smluvního ujednání náleží v případech
prodlení po tomto datu pouze zákonný úrok z prodlení, a to v mnohonásobně nižší výši.
Z hlediska pronajímatele tak může být vhodné smluvní sjednání úroků ve výši vyšší než zákonné
dle § 1970 NOZ, popř. sjednání úroků z úroků podle § 1806 NOZ. Z pohledu pronajímatele je
důležité zmínit také to, že jeho případné prodlení s nepeněžitým plněním dle § 13 ZPPln
(tj. předložit nájemci vyúčtování služeb v řádném termínu a umožnit nahlížení do podkladů) je
sankcionováno pokutou v dohodnuté výši, popř. ve výši určené družstvem či společenstvím
vlastníků a není-li takového určení, pak ve výši 50,-Kč za každý den prodlení, která zároveň
představuje maximální výši jednostranně určené pokuty. Přísné požadavky kladené
na pronajímatele stran vyúčtování služeb pak doplňuje ještě judikatura, podle které je splatnost
případných nedoplatků podmíněna bezvadným vyúčtováním obsahujícím všechny předepsané
náležitosti.137 Autorka se domnívá, že zatímco silnější postavení nájemce je akceptovatelné
133
134
135
136
137

Bajura, op. cit., k § 2303.
§ 2247 odst. 4) NOZ.
§ 1 odst. 4) ZPPln: „Veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písemnou formu.“
§ 13 ZPPln.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.11.2003 sp. zn. 21 Cdo 803/2002: „Vyúčtování úhrad za plnění
poskytovaná s užíváním bytů (cen a záloh za dodávku tepla a teplé užitkové vody) může přivodit splatnost
nedoplatku plynoucího z tohoto vyúčtování jen tehdy, obsahuje-li všechny předepsané náležitosti a je-li v něm
uvedena cena provedené služby ve správné výši. Vyúčtování postrádající některou z předepsaných náležitosti
nebo znějící na cenu v nesprávné výši není řádným vyúčtováním a není způsobilé vyvolat splatnost nedoplatku
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u nájmu bytů, a to z důvodu sociálního aspektu tohoto smluvního vztahu sloužícího k zajištění
bytových potřeb, je použití této úpravy na podnikatelský nájem méně vhodné neboť ve svém
důsledku znevýhodňuje pronajímatele i přesto, že nájemce není v tomto vztahu slabší stranou.
7.3. Zajištění
Povinnost nájemce hradit řádně a včas nájemné a platby za služby spojené s užíváním
předmětu nájmu lze zajistit mnoha způsoby. V úvahu připadá sjednání jistoty (též nevhodně
označované jako kauce), finanční záruky, případně využití klasického institutu ručení nebo
či utvrzení závazku smluvní pokutou.
7.3.1. Jistota
Smluvní strany mohou ujednat zajištění nájemcovy povinnosti složením jistoty
dle § 2012 NOZ, tj. ujednáním povinnosti nájemce složit k rukám pronajímatele určitou částku
ke krytí jeho povinností z nájemní smlouvy. S ohledem na odlišný charakter nájemního vztahu
není na rozdíl od úpravy nájmu bytu výše jistoty zákonem omezena a nájemci nepřísluší nárok
na úroky ve výši alespoň zákonné, resp. obvyklé, sazby.138 Lze doporučit sjednání jistoty
v částce ve výši násobku nájemcových plateb určeným dle délky výpovědní lhůty tak, aby
pronajímatel mohl v okamžik skončení nájmu uspokojit v plné výši svou pohledávku z plateb
za období běhu výpovědní lhůty spolu s pohledávkou za první dlužné nájemné.
V souvislosti s jistotou je třeba taktéž upozornit na povinnost nájemce udržovat
pod sankcí splatnosti nezajištěné části pohledávky jistotu po celou dobu nájemního vztahu
ve sjednané výši.139 Bude-li tedy z jistoty pronajímatelem v průběhu nájemního vztahu
oprávněně čerpáno, nájemce je povinen jistotu doplnit, a to v případě absence odlišného ujednání
smluvních stran na základě výzvy pronajímatele,140 jinak se pronajímatel může dožadovat
úhrady nezajištěné části pohledávky.
7.3.2. Finanční záruka
Dalším instrumentem, který může sloužit k zajištění nájemcových povinností je finanční
záruka podle § 2029 a n. NOZ. Při jejím sjednání je ovšem třeba pro dosažení maximální
plynoucího z vyúčtování. Jestliže pronajímatel provede vyúčtování nesprávně, nestává se vyúčtovaná částka
splatnou, a to ani z části.“
138
§ 2254 odst. 1) a odst. 2) spolu s § 1802 NOZ.
139
§ 2017 odst. 1) NOZ.
140
§1958 odst. 1) NOZ.
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účinnosti dbát na to, aby výstavcem byla dostatečně důvěryhodná a solventní instituce a aby její
splatnost byla určena dostatečně pružně, tj. na základě výzvy pronajímatele bez dalších
podmínek nebo zkoumání existence dluhu výstavcem záruky. Dále lze s ohledem na skutečnost,
že trvání záruky může být časově omezeno silně doporučit sjednání povinnosti nájemce udržovat
finanční záruku po celou dobu trvání nájemního vztahu.
7.3.3. Ručení
Povinnosti nájemce lze zajistit také ručením podle § 2018 a n. NOZ. Dle názoru autorky
jde o jeden z méně vhodných institutů neboť pro jeho realizaci zákon vyžaduje trvání prodlení
nájemce i po písemné výzvě pronajímatele popř. situaci, ve které je nepochybné, že dlužník svůj
dluh nesplní. Uplatnění nároku u ručitele s ohledem na existenci těchto podmínek není
dostatečně brzkým způsobem uspokojení pronajímatelových nároků a nadto tento institut
poskytuje oproti shora zmiňovaným nástrojům pronajímateli i podstatně menší míru jistoty, když
ručitel nemusí být vždy solventní natolik, aby svému závazku z ručitelského prohlášení dostál.
7.3.4. Smluvní pokuta
Dalším nástrojem sloužícím k zajištění, resp. utvrzení, nájemcových povinností
je smluvní pokuta dle § 2048 a n NOZ. Při jejím sjednání za účelem utvrzení peněžitých plateb
nájemce lze doporučit stanovení její výše pevnou denní sazbou za každý den trvání prodlení
spolu s výslovným vyloučením aplikace § 2050 NOZ, dle kterého smluvní pokuta slouží jako
paušalizovaná náhrada škody vzniklé z porušení utvrzené povinnosti.
7.3.5. Další relevantní instituty
Pro zajištění vyšší míry jistoty pronajímatele je možné použít i další nástroje soukromého
práva jako například zástavní právo dle § 1309 a n. NOZ, sjednání smluvních úroků z prodlení
ve výši vyšší než zákonné dle § 1970 NOZ, sjednání anatocismu (braní úroků z úroků dle § 1806
NOZ) a dále i přistoupení k dluhu dle § 1892 a n. NOZ. Přistoupit k dluhu je možné
i do budoucna ve vztahu k dluhu, který ještě nevznikl, jak uvádí Nejvyšší soud ČR ve svém
usnesení ze dne 15.11.2016 ve věci sp. zn. 32 Cdo 1362/2016: „Lze-li postoupit pohledávku,
která dosud nevznikla, a lze-li ručením zajistit závazek, který vznikne v budoucnu, není žádný
rozumný důvod bránit přistoupení k peněžitému závazku, který dosud nevznikl. Okamžik
přistoupení k budoucímu závazku (tj. okamžik, kdy se přistoupivší osoba stává dlužníkem) je pak
totožný s okamžikem, kdy závazek vznikne.“
38

Z hlediska pronajímatele představuje přistoupení k dluhu oproti ručení vhodnější formu
zajištění úhrady jeho pohledávek, když se díky solidárnímu postavení spoludlužníků neuplatní
podmínka uplatnění nároku nejprve u nájemce jako u ručení a je možné domáhat se plnění
na všech povinných subjektech současně.
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8. Práva a povinnosti nájemce
Obsahem všech synallagmatických závazkových vztahů, mezi něž patří i nájem prostoru
sloužícího podnikání je pohledávka a jí korespondující dluh, tj. odpovídající práva a povinnosti
smluvních stran.
Oproti nájmu bytu není nájemce v případě nájmu prostoru sloužícího podnikání v postavení
slabší strany a není mu proto poskytovaná zvýšená ochrana. Naopak s ohledem na účel tohoto
nájemního vztahu do něj nájemce vždy vstupuje v rámci své podnikatelské činnosti a proto je
jeho postavení modifikováno obecným požadavkem vyšší míry opatrnosti kladeným
na podnikatele v právním styku.

8.1. Práva nájemce
Základním právem nájemce je nerušeně užívat předmět nájmu k ujednanému účelu,
tzn. k provozování jeho podnikatelské činnosti.141 V této části bych se ráda hlouběji zabývala
oprávněními nájemce, byť podmíněnými souhlasem pronajímatele, zřídit užívací právo třetí
osobě a nájemní smlouvu převést. Ostatní práva nájemce z nájemního vztahu jako např. právo
na náhradu za převzetí zákaznické základny, případné právo na slevu na nájemném, právo opatřit
předmět nájmu v přiměřeném rozsahu štíty apod. jsou řešena v jiných částech této práce.
8.1.1. Přenechání předmětu nájmu třetí osobě do užívání
NOZ upravuje situace, kdy nájemce přenechává předmět nájmu k užívání třetí osobě,
tj. úprava je oproti SOZ širší, když se neomezí pouze na podnájem a je aplikovatelná i na situace,
kdy je užívací právo třetí osobě zřízeno nájemcem bezúplatně, např. při výprose nebo výpůjčce.
Jde o logický krok, který lze jen vítat, neboť užívání předmětu nájmu osobou od nájemce
odlišnou představuje veliký zásah do oprávněných zájmů pronajímatele.
Není-li mezi stranami odlišného smluvního ujednání je dle § 2215 NOZ nájemce
oprávněn zřídit třetí osobě užívací právo k pronajaté věci pouze s předchozím souhlasem
pronajímatele. Učiní-li tak i bez tohoto souhlasu nezakládá to v souladu s § 1760 NOZ samo
o sobě neplatnost takové smlouvy, ale jde o hrubé porušení jeho povinností způsobující
pronajímateli vážnější újmu.142 Bajura uvádí, že „s touto fikcí však zákon nespojuje – na rozdíl
od podnájmu bytu žádný konkrétní následek.“143 a k obdobnému závěru dospěla i Dejlová.144

141

§ 2201 NOZ, § 2205 písm. a) NOZ spolu s § 2302 odst. 1 NOZ.
§ 2215 odst. 2 NOZ.
143
Bajura, op. cit., k § 2215.
142
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Jediným důsledkem u nájmu prostoru sloužícího podnikání je založení možnosti pronajímatele
vypovědět nájem dle § 2309 písm. b) NOZ před uplynutím sjednané doby, příp. nájem
vypovědět ve zkrácené výpovědní lhůtě dle § 2312 NOZ u nájmů na dobu neurčitou. S ohledem
na výrazný zásah do oprávněných zájmů pronajímatele, kdy věc v jeho vlastnictví bez jeho
souhlasu užívá jiný subjekt, lze jedině důrazně doporučit sjednání dalších sankcí v nájemní
smlouvě.
Ohledně neplatnosti podnájemní smlouvy v případě absence pronajímatelova souhlasu je
třeba uvést, že s ohledem na skutečnost, že zákon takovýto souhlas vyžaduje, může být
pro rozpor se zákonem taková smlouva neplatnou, pouze pokud bude takováto neplatnost
namítnuta pronajímatelem, jelikož jde o neplatnost stanovenou na jeho ochranu.145 Vznesení
námitky neplatnosti pronajímatelem má pak za následek zrušení podnájemní smlouvy s účinky
ex tunc.146
Souhlas pronajímatele s přenecháním předmětu nájmu do užívání osobě odlišné
od nájemce musí být učiněn v písemné formě pouze v případech, kdy byla i nájemní smlouva
uzavřena písemně. V praxi bude při přenechání prostoru sloužícího podnikání mít tento souhlas
nejčastěji písemnou formu, neboť nájemní smlouvy bývají s ohledem na vyšší míru právní jistoty
smluvních stran uzavírány v drtivé většině případů v písemné formě.
Tento obligační vztah je pouze právním vztahem akcesorickým ke vztahu nájemnímu,
což se projevuje jednak v délce jeho trvání, když jej lze zřídit jen na dobu nájmu věci,147
ale i v jeho obsahu. V rámci zásady nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse
habet148 nelze předmět nájmu přenechat k širšímu užívání, než k jakému slouží nájemci nebo mu
zřídit širší oprávnění a podnájemce musí v prostorách vykonávat výhradně činnosti uvedené
v nájemní smlouvě. Jde o právní vztah, který má účinky toliko mezi nájemcem a třetí osobou,
nezatěžuje pronajatou věc ani nájemní vztah a pronajímateli z něj neplynou žádná práva ani
povinnosti. K neexistenci vztahu mezi pronajímatelem a podnájemcem srov. např. Usnesení
Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. října 2005 ve věci sp. zn. 33 Odo 1108/2004: „Bylo-li
podnájemci umožněno provozovat svou činnost v nebytových prostorách, které si
od pronajímatele pronajal nájemce, dělo se tak na základě jeho vztahu s nájemcem, avšak vztah

DEJLOVÁ, op. cit., str. 54. „ Je tedy bohužel nutné dospět k závěru, že přenechání předmětu nájmu jiné osobě
bez souhlasu pronajímatele nezakládá u nájmu sjednaného podle obecných ustanovení o nájmu na straně
pronajímatele žádná zákonem předvídaná práva.“
145
§ 580 NOZ v kombinaci s § 586 NOZ.
146
BAJURA, op. cit., k § 2215.
147
§ 2215 odst. 3) NOZ.
148
Nikdo nemůže převést více práv než kolik má sám.
144
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mezi ním a pronajímatelem tím založen nebyl.“149 Citované rozhodnutí se zabývá neplatně
uzavřenou smlouvou o podnájmu a nároky z toho vyplývajícími, přičemž je-li předmět nájmů
užíván třetí osobou neoprávněně, náleží právo na vydání bezdůvodného obohacení nájemci
a nikoliv vlastníkovi věci, neboť je to právě nájemce, který je takovýmto užíváním omezen
na svých právech.150
Veškerá oprávnění má pronajímatel pouze vůči nájemci, který dle § 2216 NOZ odpovídá
za jednání osoby, které užívání předmětu nájmu umožnil, jako kdyby věc užíval sám. Tato
odpovědnost nájemce se týká všech osob, kterým užívání umožnil, ať již z titulu smluvního jako
například právě u přenechání předmětu nájmu do užívání, ale i bez právního důvodu, a to včetně
případů, kdy třetí osobě umožnil užívání věci nedbalostně. Jde o projev povinnosti nájemce
užívat předmět nájmu jako řádný hospodář podle § 2213 NOZ, tj. počínat si mimo jiné tak, aby
na pronajaté věci nevznikla škoda. Stane-li se tak, je nájemce povinen k její úhradě
vůči pronajímateli a vůči škůdci má regresní postih podle § 2917 NOZ.151
8.1.2. Převod nájemní smlouvy
NOZ obsahuje v § 2307 zvláštní úpravu postoupení smlouvy, když umožňuje, aby
nájemce s předchozím souhlasem pronajímatele převedl nájem v souvislosti s převodem
podnikatelské činnosti, které prostor slouží, přičemž obě dvě tyto listiny musí mít písemnou
formu. K převodu nájmu je tedy třeba kumulativní splnění tří podmínek: (i) převod
podnikatelské činnosti původního nájemce na nového nájemce, (ii) existence písemné smlouvy
o převodu nájmu mezi původním nájemcem a novým nájemcem a (iii) předchozí písemný
souhlas pronajímatele s převodem nájmu.152
Problematickým se jeví termín „převod podnikatelské činnosti“ neboť tento pojem není
nikde v právním řádu definován. Bajura k tomu uvádí, že „převést je možné pouze jmění, které
podnikateli slouží k provozování jeho činnosti, tj. obchodní závod. .... Pojem „převod
podnikatelské činnosti“ však patrně nebude možné redukovat jen na případy prodeje obchodního
závodu nebo jeho části“ a dovozuje, že „převodem podnikatelské činnosti tedy bude nutno
rozumět případy, kdy chce nový nájemce na základě dohody s původním nájemcem v pronajatém
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.10.2005 ve věci sp. zn. 33 Odo 1108/2004.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.října 2005 ve věci sp. zn. 33 Odo 1108/2004: „Nebyla-li mezi
pronajímatelem a podnájemcem uzavřena žádná smlouva (nebyli účastníky téže smlouvy), nemohou si - logicky
vzato – ani ve smyslu ustanovení § 457 ObčZ vzájemně vracet, co podle ní dostali. Pronajímatel tak není aktivně
legitimováni požadovat po podnájemci vydání bezdůvodného obohacení, které mu vzniklo užíváním nebytových
prostor na základě neplatné podnájemní smlouvy. Subjektem, který se na úkor pronajímatele obohatil, je
nájemce; pouze po něm může pronajímatel požadovat, aby mu plnění z neplatné smlouvy vydal.“
151
Dejlová, op. cit., str. 57; Bajura, op. cit., k § 2307.
152
Bajura, op.cit., tamtéž; Dejlová, op. cit., str. 382.
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prostoru pokračovat v témže předmětu podnikání“.153 Jde tedy o termín odlišný od převodu
obchodního závodu jako souboru jmění sloužícího k podnikání dle § 2175 a n. NOZ.
Je otázkou, zda se požadavek předchozího souhlasu pronajímatele dle § 2307 NOZ
uplatní i v případě koupě obchodního závodu nebo zda se v tomto případě bude aplikovat
§ 2177 NOZ podle kterého se kupující závodu stává věřitelem všech pohledávek a dlužníkem
všech dluhů, které k závodu náleží (resp. o jejichž existenci věděl nebo ji musel rozumně
předpokládat). Dejlová k tomu uvádí, že „zatímco obchodní závod, pobočku či jen vybavení
předmětu nájmu může nájemce převést na jiného bez omezení, svá uživatelská práva k předmětu
nájmu, a tedy právo provozovat s nabytým majetkem podnikatelskou činnost v předmětu nájmu
může na nabyvatele tohoto majetku převést jen s předchozím souhlasem pronajímatele.“154
V odborné literatuře155 se autorka setkala s odkazem na nyní jíž nedostupné výkladové
stanovisko Ministerstva spravedlnosti, dle kterého se při prodeji obchodního závodu
komentované ustanovení neuplatní: „Při prodeji závodu se ustanovení § 2307 NOZ neuplatní.
Smlouva o koupi závodu je v tomto ohledu zvláštní úpravou, neboť se jí nepřevádí pouze
podnikatelská činnost vykonávaná v pronajatých prostorách, ale závod jako celek. Podle
ustanovení § 2175 odst. 1 NOZ koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží,
tj. i právo užívat prostory k podnikání. K uzavření smlouvy o koupi závodu, jejíž součástí je
i právo užívat prostory sloužící k podnikání na základě nájemní smlouvy, se souhlas
pronajímatele ze zákona nevyžaduje.”156
Autorka s tímto nesouhlasí a souhlasí s názorem prezentovaným Dejlovou, když má za to,
že jde o dva samostatné právní vztahy, tj. nájemní vztah založený mezi pronajímatelem
a nájemcem (prodávajícím obchodního závodu) a právní vztah založený kupní smlouvou (jejímž
předmětem je prodej obchodního závodu) mezi prodávajícím (nájemcem) a kupujícím, přičemž
existence druhého samostatného právního vztahu nezbavuje nájemce (prodávajícího) jeho
povinností vůči pronajímateli z právního vztahu prvního. Vedle toho má za to, že převod nájmu
v důsledku převodu podnikatelské činnosti je vůči koupi obchodního závodu, resp. § 2307 NOZ
vůči § 2177 NOZ ustanovením speciálním, když užívací právo k předmětu nájmu je odlišným

153
154
155

156

Bajura, tamtéž.
Dejlová, op. cit., str. 382-383.
LIPAVSKÝ, Jan a Tereza KOLÁŘOVÁ. Je třeba souhlasu pronajímatele při převodu obchodního
závodu [online]. 9.5.2014 [cit. 2019-01-27]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/je-treba-souhlasupronajimatele-pri-prevodu-obchodniho-zavodu-94175.html
http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/caste-dotazy/chtela-bych-se-zeptat-jestli-je-podle-2037-noznezbytny-souhlas-pronajimatele-nebytovych-pro/ In: LIPAVSKÝ, Jan a Tereza KOLÁŘOVÁ. Je třeba souhlasu
pronajímatele při převodu obchodního závodu [online]. 9.5.2014 [cit. 2019-01-27]. Dostupné
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/je-treba-souhlasu-pronajimatele-pri-prevodu-obchodniho-zavodu94175.html
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institutem, a tudíž by při převodu obchodního závodu předchozí souhlas pronajímatele měl být
vyžadován. Na podporu tohoto tvrzení lze argumentovat i teleologickou metodou výkladu
právních norem, kdy zákonodárce dbal v nové úpravě nájmu na ochranou oprávněných zájmů
pronajímatele, kterému by měla příslušet alespoň nějaká forma kontroly nad tím, kdo
má předmět nájmu v užívání, jak lze dovozovat např. i z nutnosti jeho souhlasu s přenecháním
do užívání třetí osobě.
Při převodu nájmu má původní nájemce povinnost odstranit z předmětu nájmu štíty,
návěstí a podobná znamení, kterými je opatřil a uvést předmět nájmu do původního stavu.157
Jelikož převod nájmu je postoupením smlouvy sui generis vztahuje se na něj obecná
úprava obsažená v § 1895 a n. NOZ. Z tohoto hlediska je významné zmínit § 1897 odst. 1) NOZ,
které podmiňuje účinnost postoupení smlouvy vůči postoupené straně udělením jejího souhlasu
a dále stanoví, že v případě souhlasu uděleného a priori vyžadovaného dikcí § 2177 NOZ
nastává vůči postoupené straně účinnost smlouvy oznámením o jejím uzavření nebo jejím
prokázáním, a konečně také § 1896 NOZ, který zakazuje v případě částečného postoupení
nebo postoupení smlouvy několika postupníkům zkrácení práv pronajímatele z postupované
smlouvy. Postoupením smlouvy se zabývá část 9.2.4.2. této práce.
Autorka by ráda uvedla, že v praxi se lze v případech, kdy je nájemce jednočlennou
obchodní korporací, setkat s převodem nájmu a podnikatelské činnosti de facto změnou
majetkové účasti na nájemci, aniž by se měnil nájemce jako subjekt, a to prostřednictvím
převodu 100% obchodního podílu nájemce na jinou osobu. Byť je takový postup v souladu
s platným právním řádem, lze na něj teoreticky pohlížet jako na jednání praeter legem
a na obcházení zákona, kterému ovšem nelze právními prostředky s ohledem na neotřesitelnou
zásadu autonomie vůle a volné hospodářské soutěže žádným způsobem předcházet.
8.1.3. Právo na umístění vývěsních štítů, návěstí a jiných znamení
Ustanovení § 2305 NOZ, které je v poměru speciality k obecnému § 2220 NOZ
upravujícímu změny předmětu nájmu provedené nájemcem, opravňuje nájemce, aby se
souhlasem pronajímatele opatřil předmět nájmu v přiměřeném rozsahu vývěsními štíty,
návěstími a jinými znamení.
Dle názoru autorky jde o zdařilou právní úpravu, která jednak umožňuje realizaci
ekonomických zájmů nájemce na přilákání potenciálních zákazníků do jeho provozovny

157

§ 2207 odst. 2 NOZ spolu s § 2306 NOZ.
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a zároveň šetří oprávněné zájmy pronajímatele, když toto právo nájemce omezuje (i) předchozím
souhlasem a (ii) požadavkem přiměřenosti rozsahu označení předmětu nájmu.
8.1.3.1.

Souhlas pronajímatele

Pro souhlas pronajímatele není zákonem předepsána žádná forma, nicméně s ohledem
na požadavek písemnosti v obecném ustanovení upravujícím změny předmětu nájmu v případech
uzavření nájemní smlouvy v písemné formě158 se autorka domnívá, že u nájmu založených
písemnou smlouvou, by i tento souhlas by měl být udělen písemně. Smluvním stranám lze
doporučit pro odstranění veškerých povinností jeho udělení přímo v nájemní smlouvě, kde lze
i přesně určit umístění a vzhled znamení.
Zákon dále stanoví v případě, kdy pronajímatel tento souhlas neudělí ve lhůtě jednoho
měsíce od žádosti nájemce, zákonnou fikci jeho udělení. Důkazní břemeno stran naplnění fikce
souhlasu nese nájemce.
Pronajímatel může udělení souhlasu odepřít pouze v případech, kdy pro to má vážný
důvod. Důvodová zpráva za takový vážný důvod považuje např. „nepřiměřenou škodu, kterou by
mohla volnou nevhodného označení nebo nevhodné způsobu (realizace) označení pronajímateli
vzniknout.“159 Dále lze uvažovat například i o odmítnutí pro rozpor s dobrými mravy nebo rozpor
s veřejnoprávními předpisy, zejm. s památkovou ochranou budov. Judikatura přitom stanoví,
že „vážnost důvodu .... musí být posuzována především z objektivního hlediska (s přihlédnutím
k okolnostem případu) a nikoliv podle subjektivních představ nájemce.“160
Souhlas pronajímatele lze v případech, kdy byl neoprávněně odepřen, nahradit soudním
rozhodnutím, a to žalobou dle § 12 NOZ.161 Neoprávněné odmítnutí udělení souhlasu může
zakládat nárok na náhradu škody, která tím nájemci vznikla dle § 2913 NOZ162 a dále může
představovat výpovědní důvod pro hrubé porušení povinností pronajímatele dle § 2308 písm. c)
NOZ u nájmu na dobu určitou a u nájmů na dobu neurčitou vážný výpovědní důvod dle § 2312
NOZ, pro který je možné nájem vypovědět ve zkrácené tříměsíční době.
§ 2220 NOZ: „Nájemce má právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele; byla-li nájemní
smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu. Změnu věci provádí
nájemce na svůj náklad; dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se s nájemcem při skončení
nájmu vyrovná podle míry zhodnocení.“
159
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. Zvláštní část: k § 2305
a 2306.
160
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 26 Cdo 452/2006.
161
§ 12 NOZ: „Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího
veřejnou moc (dále jen „orgán veřejné moci“). Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem
veřejné moci soud.”
162
§ 2913 odst. 1) NOZ: „Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo
i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.”
158
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Obdobně, umístí-li nájemce znamení na předmět nájmu neoprávněně, může se
pronajímatel domáhat náhrady vzniklé škody, tj. nákladů, které mu vzniknou v souvislosti
s uvedeném předmětu nájmu do původního stavu a může tím založit výpovědní důvod dle § 2309
písm. c) NOZ u nájmů na dobu určitou a výpověď ve zkrácené výpovědní době dle § 2312 NOZ.
Tím není dotčena povinnost dle § 2220 odst. 2) NOZ tyto úpravy nejpozději při skončení nájmu
odstranit.

8.1.3.2.

Přiměřenost rozsahu umístění znamení

Druhou zákonnou limitací nájemce při instalaci znamení na předmětu nájmu nebo
resp. na budově, v níž se předmět nájmu nachází, je požadavek přiměřenosti jejího označení.
I zde je nutné posuzovat přiměřenost ad hoc dle konkrétního případu a jeho okolností a nelze
paušálně určit žádná univerzálně platná pravidla. Hulmák jako kritéria pro posouzení
přiměřenosti rozsahu uvádí např. charakter podnikatelské činnosti, význam prostor v rámci
nemovitosti, charakter nemovitosti a dále délku nájmu. 163 Dejlová dále uvádí velikost plochy,
kterou znamení zabírá na plášti budovy a zda jeho instalace neznemožní výkon tohoto práva
dalším nájemcům.164 Autorka se kloní k pojetí prezentovanému Hulmákem a má za to,
že přiměřenost nelze omezit pouze na faktickou „rozsáhlost“ znamení, ale že je třeba brát ohled
i na ostatní, byť třeba hůře určitelná kritéria, jako je například charakter budovy (umístění
velikého pestrobarevného poutače na budovu nacházející se v památkové zástavbě zajisté nelze
považovat za přiměřené), význam pronajatých prostor ve vztahu k ostatním prostorám nebo dobu
nájmu.

8.1.3.3.

Odstranění znamení při skončení nájmu

Zákonodárce ukládá nájemci v § 2306 NOZ, subsidiárním ustanovení k § 2220 NOZ,
povinnost při skončení nájmu, tj. v poslední den nájmu, odstranit znamení, která na nemovitost
umístil a uvést jí do původního stavu. Nestačí tedy pouze znamení odstranit, ale dotčenou část
nemovitosti i opravit takovým způsobem, aby jejich umístění v minulosti nebylo vůbec zřejmé
(např. opravit fasádu, odstranit nosiče atp.). Nesplní-li tuto povinnost, může se pronajímatel
domáhat splnění této povinnosti na nájemci nebo dle § 2913 NOZ úhrady škody, která mu tím
vznikla, tj. ekvivalentu částky, kterou vynaložil na uvedení nemovitosti do původního stavu.

163
164

Hulmák, op. cit. s. 496.
Dejlová, op. cit. s. 380.
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8.2. Povinnosti nájemce
Mezi základní zákonné povinnosti nájemce patří povinnost pečovat o předmět nájmu
s péčí řádného hospodáře, užívat jej ke sjednanému nebo obvyklému účelu a hradit za to
nájemné. Další povinnosti zahrnují běžnou údržbu předmětu nájmu a povinnost provádět na něm
změny pouze s předchozím souhlasem pronajímatele, popř. při jeho absenci tyto úpravy
nejpozději při skončení nájmu odstranit. Smluvní strany mohou samozřejmě vzájemným
ujednáním povinnosti nájemce rozšířit nebo je naopak zúžit, jelikož veškerá zákonná ustanovení,
o nichž je pojednáváno v této části jsou dispozitivního charakteru.
8.2.1. Péče řádného hospodáře
Zákonodárce stanoví v § 2213 NOZ jako jednu ze základních povinností nájemce
užívat pronajatou věc s péčí řádného hospodáře ke sjednanému, případně obvyklému účelu
a hradit za to pronajímateli nájemné. Pro širší rozbor tohoto ustanovení je tedy zabývat se třemi
jeho složkami: pojmem „péče řádného hospodáře“, účelem nájmu a dále nájemným.
8.2.1.1.

Pojem „péče řádného hospodáře“

Pojem „péče řádného hospodáře“ není nikde v NOZ přímo definován. Při snaze
o vymezení jeho obsahu tedy musíme čerpat z poměrně bohaté judikatury Nejvyššího soudu ČR
a z odborné literatury.
Nejvyšší soud ČR vymezil péči řádného hospodáře mimo jiné i ve svém rozsudku ze dne
10.12.2009 ve věci sp. zn. 28 Cdo 1922/2008 tak, že: „hospodařit s věcí znamená starat se o ni
s péčí řádného hospodáře, tj. věc zajistit, sepsat a ocenit, resp. vést v předepsané evidenci, dále
pečovat o její údržbu a provádět opravy, pečovat o její využívání k plnění úkolů a nakládat s ní
v souladu s těmito úkoly, chránit věc před rozkrádáním, poškozením, zničením, ztrátou nebo
zneužíváním a konečně chránit právo hospodaření s předmětnou věcí, uplatňovat právo
na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení proti tomu, kdo jej na úkor hospodáře
získal.“165 Jedná se o poměrně široké vymezení, které bylo dále konkretizováno např. rozsudkem
Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 8. 2008 ve věci sp. zn. 28 Cdo 1694/2006, který akcentuje další
z aspektů péče řádného hospodáře, a to vynaložení úsilí na zachování věci a předcházení
škodám: „Povinnost řádné péče nájemce k pronajaté věci zahrnuje obvyklé obezřetné jednání
způsobilé zabránit vzniku škod. Nájemce je povinen zachovávat takový stupeň pozornosti, který
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.12.2009 ve věci sp. zn. 28 Cdo 1922/2008.
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po něm lze vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci rozumně požadovat. Rozsah této péče
může být upřesněn v nájemní smlouvě.“166
Odborná literatura je s tímto pojetím v souladu. Bajura povinnost péče řádného hospodáře
vnímá jako povinnost počínat si tak, aby na věci nevznikala škoda a na podporu tohoto tvrzení
uvádí demonstrativní výčet zákonných povinností nájemce, která mají naplnění této povinnosti
zajistit (např. povinnost užívání věci tak, aby nedošlo k jejímu nepřiměřenému opotřebení,
povinnost provádět běžnou údržbu nebo informační povinnost nájemce stran vad předmětu
nájmu vůči pronajímateli).167
Dejlová taktéž zmiňuje princip předcházení škodám a zachování věci, který může být
dle ní realizován i neužíváním věci a stran toho uvádí, že současná právní úprava je jen zdařilejší
variací § 665 odst. 2) SOZ, které kladlo nájemci povinnost věc užívat pouze bylo-li to smluvně
ujednáno nebo pokud by jejím neužíváním byla věc znehodnocena. 168 S tím je v souladu
i důvodová zpráva, která v rámci výkonu péče řádného hospodáře připouští i neužívání věci.169
Hulmák jako východisko péče řádného hospodáře uvádí standard obsažený v § 159 NOZ
kladený na výkon péče člena voleného orgánu, tj. s nezbytnou loajalitou i s potřebnými
znalostmi a pečlivostí, i když uvádí, že nájem představuje toliko užívání cizí věci a nikoliv její
správu.170 Pro výkon péče řádného hospodáře není přitom není dle Usnesení Nejvyššího soudu
ČR ze dne 18. října 2006, sp. zn. 5 Tdo 1224/2006, nutné disponovat všemi odbornými
znalostmi, „postačí základní znalosti umožňující rozeznat hrozící škodu a zabránit jejímu
způsobení na spravovaném majetku“, vč. schopnosti rozpoznat, že je zapotřebí odborná pomoc
a tomu korespondující povinnosti takovou pomoc vyhledat.171
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 8. 2008, sp. zn. 28 Cdo 1694/2006.
Bajura, op. cit., k § 2213.
Dejlová, op. cit., str. 48.
„Z toho, že je povinen užívat jako řádný hospodář, se dovozuje, že fakticky, skutečně věc užívat nemusí (zajisté,
pokud si strany fakticky neujednaly, že bude fakticky užívat“, ledaže by neužíváním byla věc ohrožena nebo
znehodnocena, popř. znehodnocována.“ Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
č. 89/2012 Dz. Zvláštní část: k § 2213.
Hulmák, op. cit., str. 269.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. října 2006, sp. zn. 5 Tdo 1224/2006: „Pojem péče řádného hospodáře
lze přitom chápat tak, že řádný hospodář činí právní úkony týkající se obchodní společnosti odpovědně
a svědomitě a stejným způsobem rovněž pečuje o její majetek, jako kdyby šlo o jeho vlastní majetek. Taková péče
tedy nepochybně zahrnuje péči o majetek akciové společnosti nejen v tom smyslu, aby nevznikla škoda
na majetku jeho úbytkem či znehodnocením, ale také aby byl majetek společnosti zhodnocován a rozmnožován
v maximální možné míře, jaká je momentálně dosažitelná. Postup člena představenstva akciové společnosti
s péčí řádného hospodáře ovšem nepředpokládá, aby byl vybaven všemi odbornými znalostmi, které souvisejí
s uvedenou funkcí ve statutárním orgánu, ale k jeho odpovědnosti postačí základní znalosti umožňující rozeznat
hrozící škodu a zabránit jejímu způsobení na spravovaném majetku, a takové znalosti obviněný R. N. nepochybně
měl, jak je patrné z rozhodných skutkových okolností. Navíc péče řádného hospodáře zahrnuje i povinnost člena
statutárního orgánu rozpoznat, že je nutná odborná pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, a zajistit takovou
pomoc.“
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Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že péče řádného hospodáře má mnoho složek mezi
které patří povinnost zacházet s věcí jako s vlastní, předcházet škodám na věci nebo jejímu
znehodnocení a v případě, kdy tak nemůže nájemce učinit sám, pak i povinnost obrátit se
na kvalifikovaný subjekt. Naplnění standartu péče řádného hospodáře je třeba vždy posuzovat
dle okolností konkrétního případu a s ohledem na případná smluvní ujednání, která mohou tento
standart modifikovat.
Jedním ze sankčních důsledků porušení tohoto standardu může být oprávnění
pronajímatele k výpovědi nájmu bez výpovědní doby, pokračuje-li nájemce v užívání předmětu
nájmu takovým způsobem, že se pronajatá věc nadměrně opotřebovává nebo že hrozí její
zničení, i přes písemnou výzvu pronajímatele, aby pronajatou věc užíval řádně, ve které mu
stanovil přiměřenou lhůtu k nápravě a upozornil ho na možné sankční následky, neuposlechne-li
jeho výzvy. Výzva musí být nájemci prokazatelně doručena. Hrozí-li naléhavě nebezpečí
z prodlení, tj. byl by-li účel komentovaného ustanovení zmařen čekáním na uposlechnutí výzvy,
je přípustná tzv. okamžitá výpověď i bez výzvy k nápravě.172
Dojde-li v důsledku porušení požadavku péče řádného hospodáře k nadměrnému
opotřebení věci, k jejímu znehodnocení nebo dokonce k jejímu zániku (i když zničení věci se
v případech nájmů prostor sloužících podnikání bude pravděpodobně vyskytovat jen minimálně)
a neodstraní-li nájemce toto znehodnocení do okamžiku skončení nájmu, má pronajímatel
v důsledku porušení § 2225 NOZ právo domáhat se na něm náhrady škody.
Dle § 2216 NOZ je přitom lhostejno, zda ke shora uvedeným porušením došlo v důsledku
užívání pronajaté věci nájemcem nebo třetí osobou, které nájemce užívání umožnil.
Smluvní strany mohou ve smlouvě sjednat další sankce pro případné porušení standardu
péče řádného hospodáře nájemcem, např. ve formě smluvní pokuty nebo možnosti okamžité
výpovědi bez předchozí výzvy k odstranění závadného stavu i v případech, kde nehrozí
nebezpečí z prodlení.
8.2.2. Účel nájmu
Nájemce je dle komentovaného ustanovení povinen užívat předmět nájmu ke sjednanému
účelu a není-li sjednán, pak k účelu obvyklému. Účel nájmu dále upravuje § 2302 odst. 1) NOZ,
podle kterého ale účel nájmu prostoru sloužícího podnikání nemusí být ve smlouvě výslovně
vyjádřen a postačí jeho faktický výkon. Z praxe autorky lze ale případy, kdy smluvní strany účel
nájmu ve smlouvě nespecifikují považovat spíše za vzácné.
172

Hulmák, op. cit., str. 317.
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8.2.2.1.

Změna účelu nájmu

Nájemce není oprávněn o své vůli účel nájmu měnit, stejně tak jako nemůže měnit
způsob nebo podmínky výkonu své činnosti než jak to vyplývá z účelu nájmu nebo z jiného
ujednání stran, anebo z toho, co bylo možné důvodně očekávat při uzavření smlouvy,
v případech, kdy by tato změna měla za následek zhoršení poměrů v nemovité věci nebo by
nepřiměřeně zatěžovala pronajímatele nebo ostatní uživatele nemovitosti. Z tohoto pravidla je
nicméně stanovena v druhém odstavci výjimka v případech, kdy se jedná pouze o změnu
nepodstatnou.173
Nová právní úprava oproti té dřívější více šetří práva pronajímatele, když nově zakazuje
i (podstatnou) změnu podmínek výkonu činnosti bez souhlasu pronajímatele. ZNNP podmiňoval
předchozím souhlasem pronajímatele pouze změnu předmětu podnikání nájemce, která by
podstatným způsobem ovlivnila využití nebytového prostoru.174
Dle názoru autorky jde o změnu vítanou a praktickou. V praxi si lze představit,
že například prodloužení otevírací doby restauračního zařízení do pozdních nočních hodin bude
naplňovat podmínky uvedené v prvním odstavci komentovaného ustanovení a proto je třeba jej
podmínit souhlasem pronajímatele. Důvodová zpráva ostatně jako příklad takové podstatné
změny podmínek výkonu činnosti nájemce uvádí právě změnu denního provozu.175
Zda změna předmětu činnosti nebo změna podmínek jejího výkonu zatěžuje
pronajímatele nebo ostatní uživatele nemovitosti nepřiměřeně, je vždy třeba posuzovat
dle konkrétních okolností a v případě sporu se obrátit na soud, když „stanovení toho, zda jde
o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům je vždy věcí soudcovského uvážení“.176
Případné porušení této povinnosti zakládá pronajímateli jednak právo na náhradu škody
pro porušení smluvní povinnosti dle § 2913 NOZ a dále představuje hrubé porušení povinností
nájemce a jako takové je výpovědním důvodem dle § 2309 písm. b) NOZ u nájmů na dobu
určitou a důvodem pro výpověď ve zkrácené tříměsíční lhůtě u nájmů na dobu neurčitou
dle § 2312 NOZ.
Vždy je ale třeba zkoumat, zda není dána výjimka dle druhého odstavce komentovaného
ustanovení, tj. zda se nejedná o změnu pouze nepodstatnou. Dejlová se nad takovou právní
úpravou pozastavuje, neboť se podle ní použije i v případech, kdy taková změna může vyvolat
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§ 2304 NOZ.
§ 5 odst. 4) ZNNP.
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Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. Zvláštní část: k § 2304.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 22 Cdo 223/2005.
174

50

uvedené negativní důsledky, tj. může mít za následek zhoršení poměrů v nemovité věci nebo
nepřiměřeně zatěžovat pronajímatele nebo ostatní uživatele nemovité věci. 177
Autorka s ohledem na oprávněné zájmy pronajímatele mít alespoň nějakou možnost
kontroly nad obsahem nájemního vztahu a na ochraně jeho vlastnického práva stejně tak jako
vlastnického nebo jiného užívacího titulu ostatních uživatelů nemovitosti může smluvním
stranám jedině doporučit podrobnou úpravu účelu nájmu a podmínek jeho výkonu přímo
ve smlouvě a zároveň vyloučení aplikace druhého odstavce komentovaného ustanovení.
8.2.3. Nájemné
S ohledem na to, že úplatnost je jedním z pojmových znaků nájemní smlouvy je nájemce
povinen hradit za užívání předmětu nájmu nájemné. O nájemném bylo detailně pojednáno
v sedmé kapitole této práce a tak mu nebude již věnována další pozornost.
8.2.4. Běžná údržba předmětu nájmu
Zákonodárce konkretizuje povinnost pronajímatele udržovat předmět nájmu ve stavu,
ve kterém bude způsobilý ke sjednanému nebo k obvyklému účelu užívání,178 právní úpravou
obsaženou v § 2207 NOZ, podle kterého má při absenci odlišného ujednání smluvních stran
nájemce povinnost provádět na předmětu nájmu běžnou údržbu. Ostatní údržbu stejně tak jako
nezbytné opravy provádí pronajímatel, ledaže jde o vady, o kterých smluvní strany věděly,
a které nebrání užívání věci.
Zákon pojmy „běžná údržba“, „ostatní údržba“ ani „nezbytné opravy“ nikde
nespecifikuje. Určitým vodítkem nám při výkladu prvního ze zmiňovaných pojmů nám může být
důvodová zpráva, která uvádí, že takovou údržbou je údržba „spočívající v zachování funkčního,
resp. řádného stavu věci, jako např. výměna žárovky.“179 Hulmák vychází ze švýcarské úpravy
a za vhodné kritérium považuje to, zda je k provedení údržby potřeba odborných znalostí
či nikoliv. Dále zmiňuje výkladové stanovisko č. 15 skupiny KANCL, které při absenci
zvláštního smluvního ujednání dovoluje vycházet z nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se
provádí obč. zák., a které upravovalo mimo jiné drobné opravy a běžnou údržbu bytu.180 Toto
nařízení bylo zrušeno a jeho materii nově upravuje Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení
pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, které ve svém § 2 uvádí,
177

Dejlová, op. cit. str. 378.
§ 2205 písm b) NOZ.
179
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. Zvláštní část: k § 2307.
180
Hulmák, op. cit., str. 246.
178
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že za běžnou údržbu lze považovat například udržování a čištění, vč. zařízení, tj. zejména
malování, opravu omítek, tapetování, čištění podlah, obkladů stejně jako např. opravy digestoří,
umyvadel a dalších zařízení. Pro úplnost je třeba uvést, že nájemce může náklady vynaložené
na běžnou údržbu uplatňovat jako daňový náklad dle § 24 odst. 1 zák. č. 586/ 1992 Sb., o daních
z příjmů (dále jen „ZDP“), když jde o výdej vynaložený na dosažení, zajištění a udržení
zdanitelných příjmů.181
Vylučovací metodou lze dospět k závěru, že „ostatní údržbou“ se rozumí každá údržba,
která není úpravou běžnou a kterou tedy provádí na svůj náklad pronajímatel. Dále se za ostatní
údržbu bude považovat veškerá další údržba, ke které se nájemce výslovně smluvně nezavázal.
Autorka ve své praxi při vymezení povinností nájemce stran běžné údržby, aby se
předešlo veškerým pochybnostem mezi smluvními stranami, odkazuje právě na shora uvedené
nařízení vlády. Výslovnou smluvní úpravu povinností ostatně doporučuje kontrahentům
z důvodu nejednoznačnosti pojmu i Dejlová a uvádí, že „ v míře, ve které tak neučiní, bude jejich
povinnost provádět určité opravy či určitou údržbu vykládána nejen podle zákonné úpravy,
ale i s ohledem na jimi zavedenou běžnou praxi a ustálené zvyklosti (§ 545).“182
O pojmu „nezbytné opravy“ stejně tak jako o nárocích nájemce z vad bude je detailněji
pojednáváno v následující kapitole, která se zaobírá povinnostmi pronajímatele.
Porušení těchto povinností, ať již na straně nájemce či pronajímatele, může druhé
smluvní straně zakládat nárok na náhradu škody a může při dostatečné intenzitě představovat
výpovědní důvod.183
8.2.5. Změny předmětu nájmu
Předmětem následující části práce jsou změny provedené na předmětu nájmu nájemcem.
Zákonodárce tuto v praxi velice častou situaci upravuje v § 2220 NOZ a rozlišuje přitom, zda
jsou tyto změny provedeny s předchozím souhlasem pronajímatele anebo bez jeho souhlasu.
V praxi se lze se změnami předmětu nájmu setkat velice často, když si nájemce zpravidla
přeje předmět nájmu upravit tak, aby co nejlépe vyhovoval účelu, pro který si jej pronajímá,
a aby jej zároveň dobře prezentoval jako podnikatele. Dále je dle zkušeností autorky poměrně
běžnou praxí i vyloučení aplikace komentovaného ustanovení a dohoda smluvních stran o tom,
že úpravy předmětu nájmu provede v souladu s požadavky nájemce na svůj náklad pronajímatel
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Větší pozornost výkladu pojmu daňového nákladu dle ZDP je věnována v pododdílu č. 8.2.4.1.2.2. této práce.
Dejlová, op. cit., str. 26.
§ 2308 písm. c), § 2309 písm. b)., § 2312 NOZ ve zkrácené tří měsíční době. Případně, způsobí-li tím druhé
straně značnou újmu, pak i bez výpovědní doby podle § 2232 NOZ.
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a nájemce se s ním následně vyrovná úhradou zvýšeného nájemného, ve kterém budou
pronajímatelem vynaložené prostředky tzv. „rozpuštěny“. Jde o smluvní úpravu ve prospěch
obou smluvních stran, která na jedné straně pronajímateli umožňuje mít stoprocentní kontrolu
nad dodavateli, kvalitou a standardem provedených změn a která zároveň na druhé straně snímá
z nájemce nemalé finanční břemeno spojené s realizací úprav, která může vyžadovat větší
jednorázovou investici.
Dále se lze v praxi setkat i se smluvním ujednáním, podle kterého provede úpravy
předmětu

nájmu

s předchozím

souhlasem

nájemce

a

s pronajímatelem

se

vyrovná

prostřednictvím úhrady sníženého nájemného. Taková úprava může být dle názoru autorky
pro pronajímatele nepříznivá, neboť může vést k tomu, že nájemci de facto uhradí náklady
vynaložené na změny, které by sám na předmětu nájmu nerealizoval a které mu nejsou nijak
ku prospěchu. Přistoupí-li na však na ni, je vhodné, aby smluvní strany sjednaly vyloučení
aplikace komentovaného ustanovení a povinnost nájemce uvést předmět nájmu na jeho náklady
při skončení nájmu do původního stavu. Pronajímatel se tímto způsobem vyhne také negativním
dopadům, které by mu plynuly z hlediska daňových právních předpisů, když by pro něj v případě
skončení nájmu před případná zůstatková cena technického zhodnocení představovala nepeněžní
příjem.
8.2.5.1.

Změny provedené se souhlasem pronajímatele

V prvním odstavci § 2220 NOZ je nájemci dáno oprávnění provést na předmětu nájmu
změny za podmínky předchozího souhlasu pronajímatele, přičemž byla-li nájemní smlouva
uzavřena v písemné formě je i pro souhlas vyžadována písemnost. Změnu věci provádí nájemce
na svůj náklad a při skončení nájmu má pronajímatel povinnost vyrovnat se s ním podle míry
zhodnocení předmětu nájmu. Jedná se o ustanovení dispozitivního charakteru, které je možné
vyloučit či omezit. Není ostatně ani vyloučeno provedení změn, kterými dojde ke znehodnocení
věci. Zhodnocení předmětu nájmu se podrobně věnuji v poslední kapitole této práce.
Odborná literatura uvádí, že změnou věci „se rozumí změna ve vlastnostech či v podobě
věci; změnou věci naopak není provedení opravy věci či údržbových prací, které zásadně směřují
k obnovení původního stavu věci.“184 Je přitom bezpředmětné, zda jde o změny dočasné nebo
trvalé stejně tak jako je „bez významu otázka prospěšnosti či neprospěšnosti změny věci.“185

184
185

Dejlová, op. cit., str. 70.
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. Zvláštní část: k § 2220.
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Komentované ustanovení je s výjimkou požadavku kladeného na formu souhlasu
pronajímatele186 dispozitivní a smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit
jinak či jeho aplikaci zcela vyloučit.
8.2.5.1.1.

Souhlas pronajímatele

Oproti požadavku písemné formy v případech, kdy byla nájemní smlouva uzavřena
písemně, nestanoví zákon žádné požadavky na obsah souhlasu pronajímatele. Lze dovozovat,
že se uplatní pouze obecné požadavky kladené na právní jednání, tj. náležitosti osoby, vůle
a jejího projevu a náležitosti předmětu. Souhlas je možné udělit mimo smlouvu jednostranným
právním jednáním pronajímatele nebo jej lze vtělit přímo do nájemní smlouvy. Stejně tak může
být souhlas udělen ke každé jednotlivé změně nebo obecně ke všem úpravám. Autorka
doporučuje co nejpřesnější vymezení změn, ke kterým je souhlas udělován, aby se předešlo
případným pochybnostem.
Pronajímatel musí oproti předchozí právní úpravě187 souhlas udělit a priori
před započetím změn na věci. Tento nedostatek lze zhojit udělením souhlasu následně a vzdáním
se práv pronajímatele, které by mu plynuly z provedení změn nájemcem bez souhlasu podle
druhého odstavce komentovaného ustanovení.
Odborná veřejnost se stran souhlasu pronajímatele rozchází v názorech na jeho relativní
neplatnost při nedodržení předepsané formy. Dejlová dovozuje z § 579 NOZ,188 že pronajímatel
není oprávněn relativní neplatnost vůbec namítat, když jde o stranu, která souhlas uděluje.189
Stejně tak Bajura uvádí, že „nedodržení písemné formy nevede k neplatnosti uděleného
souhlasu“, což opírá o domněnku, že relativní neplatnost je stanovena na ochranu nájemce,
jelikož souhlas má plnit především důkazní funkci, když důsledkem jeho absence může být
výpověď z nájmu ze strany pronajímatele.190 Opačný názor naproti tomu zastává Hulmák,
dle kterého je relativní neplatnost stanovena na ochranu pronajímatele, když smyslem požadavku
písemné formy je „odstranění pochybností a sporů, z jakých projevů pronajímatele lze již jeho

§ 559 NOZ: „Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen
ujednáním nebo zákonem.“
187
§ 667 odst. 1) SOZ: „Změny na věci je nájemce oprávněn provádět jen se souhlasem pronajímatele. ...."
188
§ 579 NOZ: „Způsobil-li někdo neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout neplatnost nebo uplatnit
z neplatného právního jednání pro sebe výhodu.“
189
Dejlová, op. cit., str. 69.
190
Bajura, op. cit., k § 2220.
186
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souhlas dovozovat“191 a proto má za to, že v tomto případě pronajímateli námitka neplatnosti
náleží.192
Autorka se kloní k názoru prezentovanému Hulmákem a má za to, že požadavek písemné
formy je stanoven právě na ochranu pronajímatele. Obdobně jako zmiňovaný autor se musí
pozastavovat nad nelogičností výkladu, podle kterého by znemožnění uplatnění námitky
pronajímatelem bylo zakázáno dle § 579 NOZ v situaci, kdy sám nájemce nemá na uplatnění
námitky neplatnosti žádný zájem.193 Pak by šlo o nadbytečnou právní úpravu, která by nikdy
nebyla v praxi realizována. Výklad, dle kterého by se pronajímatel nemohl dovolat neplatnosti
souhlasu pro nedostatek formy lze dle jejího názoru považovat i za rozpor s dobrými mravy,
když ochrana vlastnického práva a oprávněných zájmů pronajímatele by měla převyšovat
nad právním formalismem.
Vyvstává otázka, zda může pronajímatel již jednou udělený souhlas odvolat. Byl-li
souhlas udělen přímo v nájemní smlouvě, je pronajímatel povinen v souladu se základní
občanskoprávní zásadou pacta sund servanda194 dostát svému slibu a není oprávněn svůj souhlas
odvolat. Byl-li však souhlas udělen mimo smlouvu jednostranným právním jednáním
pronajímatele, je pronajímatel oprávněn jej odvolat, a to dokonce i tehdy, kdy nájemce už začal
změny provádět, ovšem za cenu možné odpovědnosti za škodu, kterou mu tím způsobí.195
Dojde-li v průběhu nájemního vztahu ke změně vlastníka je nový vlastník souhlasem
vázán pouze za podmínek § 2221 odst. 2) NOZ, tj. pokud o uděleném souhlasu věděl. Tato
právní úprava je ostatně v souladu i s dosavadní judikaturou: „Právní nástupnictví se týká práv
a povinností typických pro nájemní vztah, tedy těch, jež tvoří jeho pojmové znaky. Se vstupem
nabyvatele do nájemního vztahu proto nemůže být spojen ten důsledek, že by na něho přešel
takový závazek jeho právního předchůdce, který uvedený rámec přesahuje, např. závazek strpět
změnu podstaty věci (její části), která je předmětem nájemního vztahu. Z právní úpravy
nájemního vztahu naopak vyplývá, že zásah do pronajaté věci (její změny, opravy) je podmíněn
souhlasem pronajímatele – vlastníka. Okolnost, že jeho právní předchůdce dal souhlas se
změnou podstaty věci, která je předmětem nájmu (jako tomu bylo v případě předmětných
stavebních úprav) nemůže jít jejímu vlastníkovi (nabyvateli) k tíži.“196

191

Hulmák, op. cit., str. 288.
tamtéž.
193
tamtéž.
194
§ 3 odst. 1) písm. c) NOZ: „Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že .... daný slib zavazuje a smlouvy
mají být splněny.“
195
Bajura, op. cit., k § 2220.
196
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 866/2002, ze dne 23. července 2002.
192
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S ohledem na nemalou finanční náročnost stavebních úprav předmětu nájmu autorka
doporučuje sjednání povinnosti k náhradě škody při neseznámení nového vlastníka
s podmínkami nájmu v nájemní smlouvě spolu s utvrzením této povinnosti smluvní pokutou.
8.2.5.1.2.

Daňová hlediska

Stran změn na pronajaté věci je třeba zkoumat i daňová hlediska a dopady jejich
provedení, která jsou zajisté důležitá pro každého podnikatele. S ohledem na to, že náklady
na změnu předmětu nájmu jdou v případě absence odlišného ujednání k tíži nájemce, je v jeho
zájmu, aby tyto náklady mohl uplatnit buď napřímo jako daňový výdaj (náklad) podle § 24 ZDP,
tj. jako výdej (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, anebo
aby je mohl daňově odepisovat.
8.2.5.1.3.

Daňově uznatelný výdaj

Podle konstantní soudní judikatury se při identifikaci daňového výdaje ve smyslu shora
uvedeného ustanovení použijí následující kritéria: „pro posouzení, zda jsou výdaje (náklady)
daňově uznatelné, je sice podstatná jejich souvislost s podnikáním i dosaženým příjmem, nelze
však opomíjet i další podmínku stanovenou v § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Ne každý
výdaj poplatníkem uplatněný totiž musí obstát jako výdaj daňově uznatelný. Na jednu stranu
neobstojí výdaj, který poplatník sice prokáže, nebude však mít souvislost s jeho podnikatelskou
činností, na druhou stranu se může jednat o výdaj, který s podnikáním sám o sobě souviset bude,
poplatník však neprokáže, že jej skutečně vynaložil. Z § 24 zákona o daních z příjmů totiž plyne,
že za výdaje snižující daňový základ poplatníka lze uznat výdaje takové, které poplatník:
1) skutečně vynaložil, 2) vynaložil v souvislosti se získáním daňově účinných, tj. zdanitelných
příjmů, 3) vynaložil v daném zdaňovacím období, 4) o nichž tak stanoví zákon."197, když „ne
každý uplatněný výdaj (náklad) může obstát jako výdaj daňově uznatelný. Daňový subjekt, který
výdaj (náklad) zanese do svého účetnictví a následně daňového přiznání, je povinen v případě
pochybností prokázat, že jej skutečně vynaložil, a to tím způsobem, jaký deklaroval
na příslušném účetním dokladu.“198
Z toho vyplývá, že příslušný výdaj musí být jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení,
zajištění a udržení zdanitelných příjmů poplatníka zákonem výslovně jako takový označen, musí
být vynaložen v souvislosti se získáním nebo udržením příjmů za příslušné zdaňovací období

197
198

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2006, čj. 5 Afs 40/2005-72.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.7.2011, č.j. 5 Afs 79/2010 – 98.

56

a poplatníkovi plyne povinnost vynaložení tohoto výdaje prokazatelně doložit. Jsou-li
kumulativně splněny tyto podmínky a nejde-li o technické zhodnocení předmětu nájmu, které je
dle dle § 25 odst. 1) písm. p) ZDP daňově neuznatelným nákladem, je možné z rozhodnutí
nájemce uplatnit náklady na změny pronajaté věci jako daňový výdaj (náklad).
8.2.5.1.4.

Technické zhodnocení předmětu nájmu

Pro daňové účely je nutné posoudit, zda změny předmětu nájmu představují technické
zhodnocení podle § 33 odst. 1) až 3) ZDP, tj. zda se jedná o výdaje na dokončené nástavby,
přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku a zda tyto výdaje převyšují
určitou částku, která v současnosti činí 40.000,- Kč.199
Zákonodárce do tohoto ustanovení zahrnul i definice pojmů rekonstrukce a modernizace,
přičemž rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu
nebo technických parametrů a modernizací rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
O technické zhodnocení jde i v případech, kdy jsou tyto úpravy hrazeny nájemcem již
při pořizování věci za podmínky, že mu k věci později vznikne nájemní právo a že pronajímatel
tyto náklady nezahrne do vstupní ceny.200 ZDP tak umožňuje daňově odepisovat zhodnocení
předmětu nájmu již v době před účinností nájemní smlouvy.
Technickým zhodnocením jsou taktéž výdaje, které nepřesáhnou stanovený finanční limit
a které nejsou z rozhodnutí poplatníka účtovány přímo do nákladů podle § 24 odst. 2) písm. zb)
ZDP. Pokud je úprav prováděno u jednoho majetku v průběhu roku více a přesáhne-li úhrn
nákladů na ně příslušnou částku, jedná se o technické zhodnocení účtované jako samostatný
majetek.
V pochybnostech, zda jsou splněny shora uvedené podmínky a zda změny představují
technické zhodnocení, je možné využít institutu závazného posouzení skutečnosti, zda je zásah
do majetku technickým zhodnocením dle § 33a ZDP. Toto rozhodnutí o závazném posouzení
daňových důsledků vydává na žádost poplatníka postupem podle zák. č. 280/2009 Sb., daňového
řádu, správce daně. Řízení je spojeno s úhradou správního poplatku ve výši 10.000,- Kč201
a k žádosti je nutné přiložit stavební dokumentaci umožňující zhodnocení změn a doložit titul
k jejich provedení (tj. v případě nájmů prostor sloužících podnikání výpis z katastru nemovitostí

199

200
201

Resp. do roku 1995 částku 10.000,- Kč, od roku 1996 do roku 1998 20.000,- Kč a počínaje zdaňovacím obdobím
roku 1998 částku 40.000,- Kč.
§ 33 odst. 1) až odst. 4) ZDP.
Část I, Položka 1. odst. 1. písm. n) Přílohy - Sazebníku zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
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spolu se souhlasem pronajímatele).202 Rozhodnutí ve věci je finální a nelze se proti němu bránit
opravnými prostředky.203
Nevýhodou řízení o vydání závazného posouzení je jeho vysoká nákladovost, ale i tak
lze využití tohoto institutu v komplikovanějších případech pro odstranění veškerých pochybností
doporučit, neboť umožňuje vyhnout se případným negativním důsledkům rozporu se ZDP.
Pro úplnost je třeba uvést, že prostředky vynaložené na technické zhodnocení poskytnuté
v zákoně vypočtenými subjekty204 formou dotací nebo grantů mohou být osvobozeny od daně
z příjmů, tj. nezapočítávají se do daňového základu, a že se o prostředky poskytnuté z veřejných
zdrojů snižuje vstupní cena hmotného majetku, což je významné z hlediska daňových odpisů.205
8.2.5.1.5.

Daňové odpisy technického zhodnocení nájemcem

V souladu s § 28 ZDP může daňové odpisy hmotného majetku provádět vždy pouze
jeden poplatník, kterým je v praxi nejčastěji jeho vlastník. U technického zhodnocení je ale
přípustné provádění daňových odpisů nájemcem, a to při splnění zákonných podmínek
stanovených v § 28 odst. 3) ZDP: tj., náklady na technické zhodnocení jdou k tíži nájemce,
k odepisování má udělen souhlas vlastníka (pronajímatele) a nedojde-li ke zvýšení vstupní ceny
u vlastníka (pronajímatele) nemovitosti.206 Nájemce zatřídí technické zhodnocení do příslušné
odpisové skupiny dle Přílohy č. 1 k ZDP podle nemovitosti, kterou zhodnocuje, a technické
zhodnocení odepisuje zrychleně dle § 32 ZDP nebo rovnoměrně dle § 31 ZDP podle toho,
kterou z metod si zvolil.
Pokud vlastník souhlas s odepisováním nájemci neudělí, a daňové odpisy technického
zhodnocení bude provádět sám, pak o výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém
majetku se souhlasem vlastníka (pronajímatele) nad rámec smluveného nájemného a nehrazené
vlastníkem (pronajímatelem) zvýší vstupní cenu majetku. Tyto výdaje (náklady) představují
v okamžik uvedení technického zhodnocení do užívání

nepeněžní příjem vlastníka

(pronajímatele) podle § 23 odst. 6 písm. a) bod 3. NOZ, který se započítává do daňového
základu.
202

§ 33a ZDP odst. 3.
§ 132 odst. 3) zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu.
204
V případě fyzických osob dle § 4 odst. 1) písm. u) ZDP; v případě právnických osob, které nejsou tzv.
neziskovými poplatníky dle §19 odst. 1) písm. z) a za) ZDP. V ostatních případech je rozhodné, jak je dotace
účtována; dotace nebude součástí výsledku hospodaření a nebude vstupovat do základu daně, bude-li účtována
jako technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. Pro právnické osoby, které jsou veřejně
prospěšnými poplatníky, nejsou dotace a obdobná plnění předmětem daně z příjmu dle §18a odst. 1) ZDP.
205
§ 29 odst. 1) ZDP.
206
BARTŮŠKOVÁ, Zuzana, Bc.. Technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti [online]. 22.8.2016 [cit. 2019-0126].
Dostupné
z:
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/technicke-zhodnoceni-napronajate-nemovitosti-z-po/
203
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Udělení souhlasu s daňovými odpisy technického zhodnocení nájemcem lze vlastníkovi
(pronajímateli) jedině doporučit, aby se vyhnul jednorázovému zdanění tohoto nepeněžního
příjmu.
8.2.5.1.6.

Východiska při skončení nájmu nebo odnětí souhlasu

Pronajatý prostor sloužící podnikání spadá zpravidla do odpisové skupiny č. 5 nebo č. 6,
které se odepisují po dobu 30 let, resp. 50 let.207 V praxi se tedy lze často setkat s případy, kdy
nájemní vztah skončí ještě před tím, než dojde k daňovému odpisu technického zhodnocení
v celé jeho výši. Stejně tak se lze setkat s případy, kdy vlastník (pronajímatel) svůj souhlas
s daňovými odpisy technického zhodnocení nájemcem v průběhu trvání nájemního vztahu
odvolá.
Pokud nájemce odepisoval technické zhodnocení se souhlasem vlastníka (pronajímatele)
a toto technické zhodnocení neodstraní a s vlastníkem (pronajímatelem) se nijak nevyrovná, pak
pro nájemce představuje zůstatková cena technického zhodnocení nedaňový výdaj podle § 25
ZDP a pro vlastníka (pronajímatele) zdanitelný nepeněžní příjem podle § 23 odst. 6) písm. a) bod
2. ZDP, a to buď ve výši stanovené znaleckým posudkem nebo ve výši zůstatkové ceny, kterou
by technické zhodnocení mělo při odepisování rovnoměrnou metodou bez zvýšení odepisování
v prvním roce. O tuto částku musí vlastník (pronajímatel) také zvýšit vstupní cenu majetku.208
V případech, kdy nájemce technické zhodnocení odepisoval se souhlasem vlastníka
(pronajímatele) a toto technické zhodnocení neodstraní a s pronajímatelem se finančně vyrovná,
je možné, aby zůstatkovou cenu technického zhodnocení jednorázově uplatnil jako daňový výdej
(náklad) podle § 24 ZDP, avšak pouze do výše přijaté úhrady.209 Vlastníkovi (pronajímateli)
vzniká nepeněžní příjem ve výši hodnoty zůstatkové ceny, kterou by technické zhodnocení mělo
při odepisování rovnoměrnou metodou bez zvýšení odepisování v prvním roce nebo ve výši
zůstatkové ceny určené znaleckým posudkem.210 De facto bude zdaněn pouze rozdíl mezi
nepeněžním příjmem a poskytnutou finanční náhradou představující daňově uznatelný výdaj
podle § 24 ZDP. Naproti tomu vstupní (zůstatková) cena předmětu nájmu se zvyšuje
o zůstatkovou cenu v celé její výši.211

Příloha č. 1 k ZDP spolu s § 30 odst. 1) ZDP.
§ 29 odst. 1 ZDP.
209
§ 24 odst. 2) písm. tb) ZDP.
210
§ 23 odst. 6) písm. a) bod 2. ZDP.
211
§ 29 odst. 6) písm. a) ZDP.
207

208
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Odstraní-li nájemce technické zhodnocení, je pro něj zůstatková cena technického
zhodnocení daňovým nákladem podle § 24 odst. 2) písm. b) ZDP a vlastníkovi (pronajímateli)
nevzniká žádný nepeněžitý příjem.
Dále může při skončení nájmu nastat situace, kdy je technické zhodnocení uplatněno jako
daňový náklad dle § 24 odst. 2) písm zb) ZDP nebo kdy technické zhodnocení nájemce
neodepisoval a pronajímatel o něj nezvýšil vstupní cenu pronajímaného majetku, tj. kdy daňově
neodepisoval ani nájemce ani vlastník (pronajímatel). V takovém případě, představuje
ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu, technické zhodnocení nepeněžní příjem
vlastníka (pronajímatele) ve výši určené podle zůstatkové ceny, kterou by technické zhodnocení
mělo při odepisování rovnoměrnou metodou bez zvýšení odepisování v prvním roce nebo podle
znaleckého posudku, a jako takový podléhá zdanění.212
8.2.5.1.7.

Technické zhodnocení a daň z přidané hodnoty

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) umožňuje uplatnění
odpočtu DPH na vstupu u technického zhodnocení, na které je optikou tohoto zákona nahlíženo
jako na dlouhodobý majetek, 213 a to i v případech, kdy jej provádí na své náklady nájemce, který
je plátcem daně. Při uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu nájemcem je zákonem
vyžadováno dodržení podmínek dle § 72 a § 73 ZDPH. Samotná výše uplatněného odpočtu se
řídí užitím zdanitelného plnění: je-li užito výlučně v rámci ekonomické činnosti nájemce, je
možné uplatnit nárok v plné výši, je-li pro ekonomickou činnost využito jen částečně, lze nárok
na odpočet uplatnit jen v části připadající na odpočet daně, přičemž přesná výše částečného
odpočtu se určuje postupem dle § 75 nebo § 76 ZDPH. Nárok na odpočet vzniká okamžikem,
kdy má plátce povinnost daň přiznat s tím, že dojde-li v době 10 let od jeho provedení ke změně
účelu užití zdanitelného plnění je plátce povinen provést úpravu odpočtu daně podle § 78 ZDPH.
V případě skončení nájmu může nájemce za shora uvedených podmínek uplatnit nárok
na daňový odpočet i v případě, kdy při skončení nájmu vrací nemovitost do původního stavu.
V minulosti byla předmětem odborné debaty otázka, zda při skončení nájmu představuje
technické zhodnocení pronajaté věci nájemcem zdanitelné plnění poskytnuté nájemcem
ve prospěch pronajímatele. Komora daňových poradců měla za to, že se o tento případ nejedná
a že případná částka poskytnutá pronajímatelem nájemci za technické zhodnocení představuje

212
213

§ 23 odst. 6) písm. a) bod 1. ZDP.
§ 4 odst. 4) písm. d) bod 4., § 4 odst. 4) písm. e), § 78 odst. 5) ZDPH.
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pouze finanční vyrovnání.214 Tuto otázku s definitivní platností vyřešila judikatura, která k věci
zaujala zcela odlišné stanovisko: „Přenechá-li nájemce po ukončení nájmu pronajímateli
za úplatu technické zhodnocení provedené nájemcem na najatém majetku v průběhu nájemního
vztahu se souhlasem pronajímatele, jedná se o poskytnutí služby spočívající v poskytnutí práva
využití jiné majetkově využitelné hodnoty podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty. V takovém případě se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem
ukončení nájmu.“215 Toto plnění je předmětem základní sazby daně ve výši 21%, když se
nejedná o službu vypočtenou v příloze č. 2, ani v příloze č. 2a ZDPH.216
8.2.5.2.

Změny provedené bez souhlasu pronajímatele

Změny provedené na předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele je nájemce
podle druhého odstavce komentovaného ustanovení povinen na žádost pronajímatele na svůj
náklad odstranit, a to nejpozději v den skončení nájmu. Právní úprava je souladná s § 2225 NOZ,
která upravuje nájemcovu povinnost předat při skončení nájmu předmět nájmu ve stavu, v jakém
jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce je přitom oprávněn oddělit si
od věci vše, co do ní vložil nebo vnesl vlastním nákladem, nezhorší-li se tím její stav.217
S ohledem na dispozitivnost komentovaného ustanovení je přípustné, aby pronajímatel
určil nájemci k odstranění úprav lhůtu delší. Stejně tak je možné, aby provedení úprav bez jeho
souhlasu zhojil vzdáním se práv dle komentovaného ustanovení, jak již bylo zmiňováno.
Neučiní-li tak, má nájemce povinnost úpravy provedené v předmětu nájmu odstranit, a to buď
ve lhůtě stanovené v žádosti pronajímatele nebo nejpozději v den skončení nájmu.
Zákon pro žádost pronajímatele o odstranění změn na rozdíl od jeho souhlasu nestanoví
žádné zvláštní požadavky, lze tedy dovozovat, že obsahově musí splňovat toliko obecné
požadavky kladené na právní jednání.218 Stran formy lze jedině doporučit učinění žádosti
v písemné formě.
Nevyhovění pronajímatelově žádosti o odstranění změn provedených bez jeho souhlasu
učiněné v průběhu trvání nájemního vztahu zákonodárce sankcionuje možností výpovědi
bez výpovědní doby. Nájem tak zanikne v souladu s § 1998 odst. 2) NOZ účinností výpovědi,
tj. jejím doručením, a to jak u nájmů uzavřených na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou. Další
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BENDA, Václav. DPH u oprav a technického zhodnocení nemovitostí (2.část). Účetní a daně. Olomouc: Anag
spol. s r.o., 2005, rok 2005, číslo 11, str. 12-15.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.9.2010 č.j. 1 Afs 70/2010-57
§ 47 odst. 4) ZDPH.
§ 2225 odst. 2) NOZ.
§ 559 NOZ.
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zákonnou sankcí je oprávnění pronajímatele požadovat po nájemci náhradu škody, která mu
vznikla v důsledku jeho nesplnění smluvní povinnosti podle § 2913 NOZ, a to jak v případech,
kdy mají být změny odstraněny na základě žádosti ještě za trvání nájemního vztahu nebo ex lege
při jeho skončení.
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9. Práva a povinnosti pronajímatele
Obsahem nájmu jakožto závazkového právního vztahu je vždy dluh a jemu
korespondující povinnost druhé smluvní strany. Předmětem této kapitoly je podrobnější rozbor
práv a povinností pronajímatele plynoucích z nájmu.

9.1. Práva pronajímatele
Základním právem pronajímatele vyplývajícím přímo ze samotné definice nájmu je právo
přijímat za přenechání předmětu nájmu do užívání nájemci úplatu, o které bylo podrobně
pojednáno v kapitole sedmé této práce. Mezi další práva, která pronajímateli ze zákona přísluší
po dobu trvání nájemního vztahu řadíme právo na prohlídku pronajaté věci a právo retenční
k věcem nájemce.
9.1.1. Prohlídka věci
V souladu s povinností pronajímatele obsaženou v § 2205 odst. 1) písm. c) NOZ zajistit
nájemci nerušené užívání předmětu nájmu je jeho právo provádět za trvání nájemního vztahu
prohlídku věci zákonem omezeno.
Zákonodárce rozlišuje případy, kdy je prohlídka prováděna kdykoliv za trvání nájemního
vztahu pronajímatelem za účelem kontroly řádného užívání pronajaté věci nájemcem219 nebo
revize stavu předmětu nájmu, aby mohl pronajímatel realizovat svou povinnost udržovat
pronajatou věc ve stavu způsobilém k užívání dle § 2219 NOZ a případy, kdy je prohlídka
prováděna v posledních třech měsících trvání nájemního vztahu zájemcem o nájem v doprovodu
pronajímatele a za přítomnosti nájemce dle § 2233 NOZ. Kontrola předmětu nájmu z jiných
důvodů nebo za jiných podmínek než podle zákona či smlouvy není přípustná a nájemce není
povinen jí pronajímateli umožnit.
Zákonná úprava je převážně dispozitivní a smluvním stranám nic nebrání, aby podmínky
prohlídky předmětu nájmu detailně upravily přímo v nájemní smlouvě.
9.1.1.1.

Zpřístupnění předmětu nájmu pronajímateli

Nájemce je na základě oznámení pronajímatele učiněného s přiměřeným předstihem
ze zákona povinen umožnit pronajímateli v nezbytném rozsahu prohlídku předmětu nájmu,

219

Tento účel prohlídky není v zákoně výslovně uveden, ale lze jej dovozovat z § 2213 NOZ.
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stejně tak jako přístup k němu nebo do něj, aby mohl pronajímatel realizovat svou povinnost
provést nezbytnou opravu nebo údržbu věci. Umožnění prohlídky je tedy kumulativně
podmíněno třemi podmínkami (i) oznámení pronajímatele, (ii) dostatečný časový předstih
oznámení, (iii) zákonný důvod prohlídky, přičemž rozsah nájemcovy povinnosti je v souladu
s jeho právem na nerušené užívání předmětu nájmu omezen na minimum, když jí musí umožnit
pouze v rozsahu nezbytném.

9.1.1.1.1.

Oznámení pronajímatele

Prohlídka předmětu nájmu je podmíněna jednostranným právním úkonem pronajímatelem,
a to oznámením. Forma předchozího oznámení pronajímatele není nikde v zákoně stanovena.
V souladu s obecnou právní úpravou při absenci odlišného smluvního ujednání je přípustné,
aby bylo učiněno v jakékoliv formě.220 Pro větší míru jistoty a případné uplatnění sankčních
oprávnění v případě porušení této povinnosti lze však pronajímateli doporučit formu písemnou.
Zákon neklade žádné požadavky ani na obsah předchozího oznámení pronajímatele. Bude
muset být minimálně dostatečně určité, tj. musí z něj být zřejmé kdo jej činí, čeho se dožaduje
a za jakým účelem. Oznámení musí obsahovat i přesné určení prohlídky předmětu nájmu.221
Dále je třeba se přiměřenému časovému předstihu, ve kterém má být oznámení učiněno.
Odborná literatura uvádí, že přiměřenost je vždy nutné posuzovat ad hoc dle okolností
konkrétního případu222 a jako kritérium uvádí i účel prohlídky.223 Provádění nezbytných oprav
předmětu nájmu a ostatní údržby si zajisté vyžádá intenzivnější a déletrvající zásah do užívání
předmětu nájmu než prostá kontrola způsobu užívání. Podle Dejlové je možné přihlédnout
i k zavedené praxi stran.224
Vždy je nejlepší, aby se smluvní strany na termínu prohlídky mezi sebou dohodly, avšak
není to nutné. Určení termínu je jednostranným právním jednáním pronajímatele a nájemce je
povinen poskytnout mu součinnost.225 Bajura upozorňuje na obecný požadavek souladu
jednostranně určeného termínu prohlídky s dobrými mravy, tj. prohlídka by neměla být konána
v termínech státních svátků, v nočních hodinách apod. 226 S tím souvisí i zákaz práva prohlídky
předmětu nájmu zneužívat, například plánováním častých kontrol ve zjevně nepřijatelných
220
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§ 559 NOZ.
Bajura, op. cit., k § 2219.
Dejlová, op. cit., str. 66.
Dejlová, tamtéž; Hulmák, op. cit. str. 285.
Dejlová, tamtéž.
V případech kontroly užívání na základě § 2219 NOZ; v případě nezbytných oprav a ostatní údržby dle § 1975
NOZ.
Bajura, op. cit., k § 2219.
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časech za účelem vypudit nájemce z předmětem nájmu. V takových případech by se jednalo
o šikanózní výkon práva podle § 8 NOZ, který nepožívá právní ochrany, a nájemce by nebyl
povinen prohlídku umožnit.227
Předchozí oznámení o konané prohlídce není vyžadováno pouze v případech, kdy hrozí
nebezpečí z prodlení nebo kdy pronajímateli musí být do předmětu nájmu umožněn přístup
za účelem odvracení hrozící škody. Bajura jako případy takovýchto situací uvádí havárie
(prasklé vodovodní potrubí) nebo důvodné podezření na hrozící havárii nebo ohrožení života
a zdraví osob (např. je-li v budově cítit zemní plyn).228 Dejlová shodně uvádí, že se nemusí
jednat o hrozící škodu pouze na předmětu nájmu, ale i na majetku jiných osob.229 Při naplnění
hypotézy tohoto ustanovení je nájemce povinen umožnit pronajímateli přístup do předmětu
nájmu neprodleně a neučiní-li tak, odpovídá za škodu, kterou tím způsobí.
9.1.1.1.2.

Nezbytný rozsah prohlídky

Nájemce je dle komentovaného ustanovení povinen umožnit pronajímateli prohlídku
předmětu nájmu pouze v nezbytném rozsahu, přičemž jeho šíře je určena účelem prohlídky. 230
Jak jsem již uvedla, prostá kontrola užívání předmětu nájmu si vyžádá prohlídku menšího
rozsahu než realizace nezbytných oprav a ostatní údržby věci pronajímatelem. Lze tedy
doporučit, aby byl účel prohlídky obsažen v oznámení pronajímatele a nájemce se mohl
na prohlídku adekvátně připravit.
9.1.1.1.3.

Důsledky porušení povinnosti nájemce

Nezákonné odmítnutí prohlídky představuje hrubé porušení povinností nájemce231 a jako
takové může vést k výpovědi z nájmu podle § 2309 odst. b) NOZ, příp. k výpovědi ve zkrácené
výpovědní době podle § 2312 NOZ, a zakládat odpovědnost za škodu, kterou tím způsobí podle
§ 2913 NOZ.
Dalším důsledkem, který vyplývá z porušení této povinnosti nájemce je, že v případech,
kdy má prohlídka být provedena za účelem realizace nezbytných oprav a ostatní údržby
předmětu nájmu je nájemce povinen poskytnout pronajímateli součinnost na základě obecné
povinnosti umožnit druhé smluvní straně dostát svým závazkům podle § 1975. Neučiní-li tak,
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Bajura, op. cit., k § 2219; Hulmák, op. cit. str. 285.
Bajura, tamtéž.
Dejlová, op. cit., str. 66.
Dejlová, tamtéž; Bajura, tamtéž.
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 26 Co 513/1999: „ O hrubé porušení povinností nájemce
jde i tehdy jestliže nájemce bez vážného důvodu odmítne pronajímateli přístup do pronajatého bytu za účelem
kontroly jeho užívání.“
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vyloučí pronajímatelovo prodlení s plněním povinností udržovat předmět nájmu ve stavu
způsobilém k užívání podle § 2205 odst. 1) písm. b) dále konkretizované v § 2207 odst. 1) NOZ.
Hulmák dále poukazuje na to, že odmítne-li nájemce nezákonně provedení prohlídky,
může se pronajímatel domáhat svého práva v soudním řízení žalobou na nepeněžité plnění
a odkazuje na starší, avšak stále použitelnou judikaturu, podle které „nedojde-li mezi
pronajímatelem a nájemcem k dohodě, může upravit formu kontroly, její frekvenci a rozsah soud,
který je v tomto směru limitován vyvážeností zájmů účastníků nájemního vztahu z hlediska
dobrých mravů § 3 odst. 1 ObčZ.“232
S ohledem na poměrně přísné sankce plynoucí z porušení povinnosti nájemcem lze
doporučit smluvním stranám sjednání podmínek a příp. i frekvence prohlídky přímo v nájemní
smlouvě.
9.1.1.1.4.

Sleva na nájemném

V druhém odstavci komentovaného ustanovení zakotvil zákonodárce nárok na slevu
na nájemném, vzniknou-li nájemci v důsledku realizace práva prohlídky předmětu nájmu
pronajímatelem obtíže, které nejsou jen nepodstatné.
Nárok na slevu na nájemném je tedy podmíněn (i) dostatečnou intenzitou zásahu
do užívacího práva nájemce, když obtíže nesmí být jen nepodstatné a (ii) příčinnou souvislostí
mezi vznikem těchto obtíží a prohlídkou předmětu nájmu pronajímatelem. Dejlová jako příklad
takových obtíží uvádí například odstavení pracovního stroje a dále upozorňuje, že toto
ustanovení se vztahuje pouze k prohlídce za účelem kontroly řádného užívání předmětu nájmu,
když pro obtíže vzniklé nájemci v souvislosti s opravou pronajaté věci pronajímatelem se užije
speciální úprava obsažená v § 2210 odst. 2) NOZ.233
Nesjednaly-li si smluvní strany zvláštní promlčecí lhůtu, pak se při absenci zákonné
podmínky uplatnění nároku na slevu na nájemném nejdříve u pronajímatele tento nárok
promlčuje podle § 629 odst. 1) NOZ v obecné promlčecí lhůtě 3 let ode dne, kdy se nájemce
dozví, že mu tyto nepřiměřené obtíže vznikly nebo kdy se to dozvědět měl a mohl.234

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 5. 2006, sp. zn. 26 Cdo 2791/2005.In: Hulmák, op. cit., str. 285.
Dejlová, op. cit., str. 65; taktéž Hulmák, op. cit., str. 285.
234
Dejlová, tamtéž; Hulmák, op. cit., str. 285; Bajura, op. cit., k § 2219.
232

233

66

9.1.1.2.

Prohlídka věci zájemcem o nájem

Speciálním typem prohlídky předmětu nájmu je prohlídka věci zájemcem o nájem
za přítomnosti pronajímatele a nájemce v období 3 měsíců před skončením nájemního vztahu, jeli stranám den skončení nájmu znám podle § 2233 NOZ.
I v tomto případě šetří zákonodárce právo nájemce na nerušené užívání předmětu nájmu
a pro jeho zachování v co nejširším možném rozsahu omezuje intenzitu zásahu povinností
umožnění prohlídky pouze v rozsahu nezbytném. Nezbytnost je třeba posuzovat dle účelu
prohlídky, kterou je v tomto případě zjištění stavu předmětu nájmu a jeho způsobilosti
pro provozování podnikatelské činnosti potenciálního nájemce. Dejlová jako kritéria
přiměřenosti uvádí časový a prostorový rozsah prohlídky.235 Při prohlídce musí být šetřeny
oprávněné zájmy a soukromí nájemce. Ze strany pronajímatele nesmí jít o šikanózní výkon práva
dle § 8 NOZ.
Na rozdíl od prohlídky dle § 2219 NOZ není zákonem vyžadováno předchozí oznámení
prohlídky pronajímatelem. Nájemce je povinen umožnit prohlídku v nezbytném rozsahu
(i) v případě znalosti smluvních stran o dni skončení nájmu (ii) ve lhůtě 3 měsíců před tímto
dnem, (iii) v přítomnosti jeho a pronajímatele (iv) za účelem předvedení předmětu nájmu
zájemci o nájem.
Vzniknou-li v přímém důsledku prohlídky nájemci neobvyklé obtíže, má právo na slevu
na nájemném podle § 2219 odst. 2) NOZ, přičemž výše této slevy bude přiměřená míře obtíží,
které nájemci vznikly.236
Případné nesplnění této povinnosti nájemcem zakládá oprávnění pronajímatele
dožadovat se žalobou na nepeněžité plnění její realizace237 a při absenci liberačních důvodů
může zakládat povinnost nájemce k náhradě škody podle § 2913 NOZ, přičemž právo z tohoto
titulu svědčí jak pronajímateli, tak i zájemci o nájem.238
9.1.2. Zadržovací právo
Dalším z práv pronajímatele je zvláštní případ zadržovacího práva podle § 2234 NOZ,
které mu zakládá oprávnění pro úhradu své pohledávky zadržet movité věci, které má nájemce
na věci nebo v ní.
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Pronajímatel se nesmí movitých věcí zmocnit svémocně např. vniknutím do pronajatých
prostor, neboť takové jednání by bylo protiprávní, ale je přípustné, aby věci chopil do své
detence například při prohlídce předmětu nájmu nebo v běžné otevírací době provozovny
nájemce.239
Oproti předchozí právní úpravě dochází k rozšíření oprávnění pronajímatele, když je
nově umožněno využít tohoto institutu k zajištění jakékoliv pohledávky, které má za nájemcem
(např. na náhradu škody) a nikoliv pouze pohledávky z titulu neuhrazeného nájemného.240
Je otázkou, zda se retenční právo vztahuje pouze na pohledávky, které pronajímateli vzniknou
v rámci nájemního vztahu nebo i na pohledávky vzniknuvší z jiného právního titulu (např.
ze smlouvy o úvěru), neboť to z dikce komentovaného ustanovení jasně nevyplývá. Autorka má
za to, že z důvodu systematického zařazení tohoto ustanovení se retenční právo vztahuje výlučně
k zajištění pohledávek vzniklých z nájemního vztahu, jak ostatně uvádí i odborná literatura.241
Dále je předmětem odborné debaty, zda se toto právo vztahuje pouze k movitým věcem
ve vlastnictví nájemce nebo zda jde o i o věci ve vlastnictví třetích osob. Hulmák bez dalšího
uvádí, že se retenční právo týká jen věcí ve vlastnictví nájemce. 242 Naopak Dejlová upozorňuje
na nejednoznačnost formulace „věci, které má nájemce na věci nebo v ní“, které podle
terminologie NOZ svědčí spíše závěru, že je postačující, aby šlo o věci, které nájemce
na předmět nájmu umístí, lhostejno, zda jsou jeho vlastnictvím či nikoliv. Nakonec však
argumentuje nutností ochrany vlastnického práva třetích osob ve prospěch restriktivního výkladu
a dochází k závěru, že jde pouze o věci ve vlastnictví nájemce. 243 Bajura poukazuje na dřívější
judikaturu, která připouštěla výkon retenčního práva i vůči věcem ve vlastnictví třetí osoby, které
má nájemce v detenci na základě platného právního titulu244 a uvádí, že bude třeba řídit se tímto
pravidlem dokud nebude judikován opak.245 Autorka akceptuje argumentaci Dejlové, ale
s ohledem na existující judikaturu se kloní k závěru učiněnému Bajurou.
V ostatním se retenční právo pronajímatele řídí obecnou právní úpravou tohoto institutu,
která jeho uplatnění v § 1395 NOZ podmiňuje splatností pohledávky, ledaže je dána některá
z výjimek dle druhého odstavce téhož ustanovení, a která pronajímateli stanoví v § 1397
notifikační povinnost vůči nájemci.
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Komentované ustanovení je ustanovením dispozitivním a je tedy možné jeho aplikaci
smluvními stranami zcela vyloučit nebo stanovit podmínky odlišně. Takovou úpravu lze
smluvním stranám jedině doporučit, a to i stran zadržovacího práva nájemce, které mu může
příslušet dle obecných ustanovení o zadržovacím právu.
9.2. Povinnosti pronajímatele
Mezi zákonné povinnosti pronajímatele patří dle § 2205 NOZ: (i) přenechání předmětu
nájmu ve stavu způsobilém užívání za sjednaným nebo obvyklým účelem, (ii) v takovém stavu
jej udržovat a (iii) zajistit nájemci jeho nerušené užívání. Tyto povinnosti jsou dále
konkretizovány následujícími ustanoveními § 2206 - § 2212 NOZ, jejichž právní analýza
je předmětem následujících částí této kapitoly.
9.2.1. Přenechání předmětu nájmu do užívání nájemci
Pronajímatel je povinen přenechat předmět nájmu do užívání nájemci, tj. předat jej
ve stavu způsobilém k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu, společně se vším, co je
potřeba k jeho řádnému užívání.246 Dejlová doplňuje, že pro vymezení příslušenství věci jsou
prioritní hlediska objektivní, tj. jsou jím dle § 510 NOZ ty věci, které jsou užívány společně
s věcí hlavní kvůli jejímu hospodářskému určení, a nikoliv kritérium subjektivní.247 U nájmu
prostor sloužících podnikání se bude typicky jednat o klíče k předmětu nájmu, ale může jít
například i o vstupní karty, hesla k napojení do bezpečnostního systému apod.
Co se týče způsobilosti předmětu nájmu ke smluvenému, příp. obvyklému účelu, mohou
s ohledem na dispozitivnost tohoto ustanovení smluvní strany jeho aplikaci vyloučit. V praxi se
lze zejména při nájmu prostor obchodních center často setkat s přenecháním předmětu nájmu
ve stavu tzv. „shell  core“, tzn. pouze v základním stavu bez jakýchkoliv úprav interiéru. Tato
smluvní úprava se často vyskytuje také u nájemních vztahů, ve kterých vystupuje na straně
nájemce korporace s větším počtem provozoven s uniformním designovým provedením.
Pro pronajímatele je takovéto ujednání výhodné z ekonomického hlediska, jelikož mu šetří
náklady.
Pronajímatel je povinen předat předmět nájmu v den ujednaný smluvními stranami
a není-li mezi nimi takového ujednání, pak v den následující po nájemcově žádosti.248 Zákon
neklade na obsah ani na formu této žádosti žádné požadavky; může tak být učiněna i zcela
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neformálně (např. e-mailem nebo telefonicky).249 Nájemce může pro splnění této povinnosti
stanovit delší lhůtu, ale již jednou určený termín není oprávněn jednostranně měnit.250
Sankční důsledky zahrnují povinnost případné náhrady škody nájemci podle § 2913 NOZ
a po dobu prodlení pronajímatele s přenecháním prostor osvobozují nájemce od jeho povinnosti
hradit nájemné.251
9.2.2. Opravy předmětu nájmu
Shora uvedená povinnost pronajímatele je dále konkretizována v ustanovení § 2207
NOZ, podle kterého je pronajímatel povinen provádět na předmětu nájmu údržbu nikoliv běžnou
stejně tak jako nezbytné opravy předmětu nájmu, ledaže se k nim smluvně zavázal nájemce,
nebo jde-li o vady, které byly smluvním stranám známy, a které nebrání užívání věci.
O povinnostech nájemce plynoucích z komentovaného ustanovení a o pojmu „ostatní údržba“
bylo pojednáváno v předchozí kapitole (část 8.3.4.).
Zákonodárce pojem „nezbytná oprava“ nikde nedefinoval. Dejlová odkazuje na starou
právní úpravu, podle které je opravou „činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci, následky
jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení.“252 Musí se přitom jednat o opravu nezbytnou,
tj. musí jít vadu, která brání užívání pronajaté věci ke smluvenému, příp. obvyklému účelu
nájmu, nebo která může způsobit škodu, lhostejno která ze smluvních stran ji způsobila.253 Za
vadu pak lze při absenci zákonné definice dle judikatury považovat „nedostatek takové
vlastnosti, která se u věcí téhož druhu a stáří obecně předpokládá a jejíž neexistencí je možnost
využití věci k danému účelu podstatně snížena.“254
Pronajímatel dle § 2207 odst. 2) NOZ neodpovídá za vady, které byly oběma smluvními
stranami seznatelné v okamžik uzavření nájemní smlouvy a které nebrání užívání věci.
Je třeba zmínit odpovídající povinnost nájemce strpět provádění nezbytných oprav
dle § 2210 NOZ. V případech, kdy je třeba na předmětu nájmu provést nezbytnou opravu, kterou
nelze odložit až na dobu po skončení předmětu nájmu, je nájemce povinen takovou opravu
strpět, ledaže ztěžuje nad míru obvyklou nebo dokonce brání užívání pronajaté věci anebo trvá-li
odstranění vady vzhledem k době nájmu nepřiměřeně dlouhou dobu. V takovýchto případech
zákonodárce přiznává nájemci jako kompenzaci právo na slevu na nájemném, a je-li užívání
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pronajaté věci v důsledku opravy znemožněno, pak přiznává nájemci oprávnění dožadovat se
od pronajímatele poskytnutí náhradní věci nebo případně nájem vypovědět bez výpovědní doby.
Kritériem posouzení přiměřenosti doby opravy je délka nájmu v konkrétním případě.
Důvodová zpráva jako příklad nepřiměřené doby oprav měsíce u nájmu trvajícího půl roku.255
Hulmák uvádí, že opravou ztěžující užívání věci nad míru obvyklou je taková oprava,
jejíž způsob vybočuje z obvyklého průběhu a která zároveň nájemci působí výraznější obtíže
při užívání pronajaté věci.256 Dejlová doplňuje, že výše slevy by měla zásadně odpovídat době,
po kterou omezení trvalo a intenzitě jeho dopadu do rozsahu užívání.257
Další součinnostní povinností nájemce v souvislosti s opravami předmětu nájmu je jeho
povinnost umožnit pronajímateli přístup k předmětu nájmu nebo do něj podle § 2219 NOZ,
o kterém bylo podrobně pojednáno v části 9.1.1.1. této práce.
9.2.2.1.

Nároky nájemce z vad předmětu nájmu

Pokud se na předmětu nájmu vyskytne odstranitelná vada, a nájemce tuto vadu
pronajímateli řádně a včas oznámí, tj. učiní tak hned poté, kdy se o její existenci dozví nebo kdy
se o ní při pečlivém užívání dozvědět mohl,258 a pronajímatel vadu bezodkladně neodstraní,
vznikají nájemci v závislosti na intenzitě, kterou vada narušuje užívání předmětu nájmu,
následující práva: (i) je-li užívání předmětu nájmu možné pouze s obtížemi, je nájemce oprávněn
provést na svůj náklad opravu a regresně se pak domáhat po pronajímateli její úhrady nebo žádat
za dobu trvání vady slevu na nájemném; (ii) jde-li o vadu, která užívání ztěžuje zásadně nebo jej
dokonce zcela znemožňuje, je nájemce oprávněn žádat prominutí nájemného za dobu trvání vady
nebo nájem vypovědět bez výpovědní doby. Uvedené nároky nájemci svědčí pouze v souvislosti
s vadou věci. Případné zásahy do užívání předmětu nájmu v souvislosti s realizací oprav
pronajímatelem byly rozebrány v předchozí části této práce.
Hulmák správně upozorňuje, že komentované ustanovení se netýká pouze vad předmětu
nájmu, ale veškerého vadného plnění pronajímatele z nájemního vztahu, tj. například může
spočívat i v nesplnění povinnosti dle § 2206 odst. 2 NOZ k předání příslušenství k věci,
bez kterého jí nelze užívat ke sjednanému, příp. obvyklému účelu.259
Shora uvedená oprávnění jsou podmíněna oznámením existence vad nájemcem.
Pro oznámení není zákonem určena žádná forma, ale pro snadnější realizaci sankčních oprávnění
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lze jedině doporučit, aby bylo provedeno písemně. Vytknutí vady přitom nelze slučovat
s uplatněním některého ze shora uvedených práv, i když nic nebrání tomu, aby je nájemce
provedl současně.
Sankční oprávnění vznikají nájemci okamžiku, kdy je pronajímatel v prodlení
s odstraněním vad, tj. když je i přes jejich řádné vytknutí neodstraní bez zbytečného odkladu,
tj. „(ve) velmi krátké lhůtě, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené, bezprostřední či okamžité
jednání směřující ke splnění povinnosti či k učinění právního úkonu či jiného projevu vůle,
přičemž doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech konkrétního případu.“260
V případech, kdy je možné pro existenci vady předmět nájmu užívat jen s obtížemi,
přísluší nájemci právo na slevu na nájemném nebo na provedení opravy na svůj náklad a její
následné úhrady pronajímatelem. Náhrada mu však dle zákona i judikatury přísluší pouze
za náklady účelně vynaložené na opravu věci, nikoliv za náklady vynaložené na její zlepšení.261
Účelně vynaloženými náklady se zpravidla rozumí cena opravy obvyklá v místě a čase.262
Dalším ze sankčních důsledků prodlení pronajímatele je právo nájemce na slevu
na nájemném a v případech, kdy je užívání pronajaté věci značně ztíženo nebo zcela
znemožněno, právo na prominutí nájemného; v obou případech však pouze za dobu odstranění
vady.263 Dále je nájemce oprávněn při znemožnění užívání k výpovědi z nájmu bez výpovědní
doby. Ve výpovědi je v takovém případě třeba vymezit její důvod tak, aby jej nebylo možné
zaměnit s jiným.264
Nájemce je oprávněn k jednostrannému započtení toho, co může žádat od pronajímatele,
a to až výše měsíčního, popř. u kratších nájmu do výše celkového, nájemného. Je-li pohledávka
nájemce vyšší, je přípustné, aby započtení provedl postupně vůči několika pohledávkám
nájemného. Bajura k provedení započtení vůči slevě na nájemném uvádí, že není-li mezi
stranami dohody, pak určuje výši slevy jednostranně pronajímatel a dokud tak neučiní, nelze
započtení provést neboť pohledávka není vyčíslena. V případě nečinnosti pronajímatele nebo
v případě nesouhlasu nájemce s výší poskytnuté slevy mu tak nezbude než se obrátit na soud.265
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příčinou vzniku škody.“
Bajura, op. cit., k § 2208.
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. Zvláštní část: k § 2208.
§ 2310 odst. 1) NOZ.
Bajura, op. cit., k § 2208.
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Nájemce může svá práva uplatnit po celou dobu trvání vady,266 ale neučiní-li tak ve lhůtě
šesti měsíců, ode dne, kdy vadu zjistil nebo kdy ji zjistit mohl, soud mu toto právo proti námitce
pronajímatele nepřizná.267 Odborná veřejnost se zcela neshoduje, zda-li mají být tato práva
uplatněna u soudu nebo u pronajímatele. Dejlová se kloní k závěru, že jelikož zákonodárce
v ostatních případech podmínku uplatnění u určité osoby vždy v právní normě výslovně vyjádří
je třeba tato práva uplatnit u soudu.268 Ostatní autoři dospěli na základě systematického269
a historického výkladu270 k závěru, že práva z prodlení s odstraněním vad je třeba uplatnit
u pronajímatele, což je názor, ke kterému se kloní i autorka. Uplatnění u soudu se jí jeví
nelogické, jelikož nejenže nedává šanci pronajímateli plnit své povinnosti dobrovolně, ale hlavně
z důvodu obsahu sankčních nároků, které má má nájemce vůči pronajímateli a které vyžadují
jeho součinnost.
Komentované ustanovení je dispozitivní. Smluvní strany jej mohou zcela vyloučit nebo
podrobně sjednat detaily jeho aplikace, např. stanovením minimální lhůty, do kdy je pronajímatel
povinen provést opravu věci, určením procentuální slevy na nájemném nebo sjednat odlišné
nároky nájemce z vad.
9.2.3. Zajištění nerušeného užívání
Povinnost pronajímatele zajistit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu dle § 2205
písm. c) NOZ je dále konkretizována jeho povinností zajistit nájemci ochranu před třetími
osobami dle § 2212 NOZ a zákazem provádět po dobu trvání nájemního vztahu na předmětu
nájmu svévolně změny dle § 2209 NOZ.
9.2.3.1.

Ochrana nájemce pronajímatelem

Zjistí-li nájemce, že k předmětu nájmu uplatňuje třetí osoba vlastnické nebo jiné právo,
popř. žádá-li tato osoba jeho vyklizení, má nájemce povinnost tuto skutečnost pronajímateli
oznámit a je oprávněn požadovat po něm ochranu.271

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 12. 2009, sp. zn. 28 Cdo 2170/2009: „Je-li nájemce omezen v užívání
předmětu nájmu, popř. nemůže-li předmět nájmu užívat po delší dobu, trvá jeho právo žádat slevu na nájemném,
popř. nájemné neplatit, po dobu, dokud není vada předmětu odstraněna a obnovena možnost věc ze strany
nájemce řádně užívat.“
267
§ 2208 odst. 3) NOZ.
268
Dejlová, op. cit., str. 32.
269
Bajura, op. cit., k § 2208.
270
Hulmák, op. cit. str. 250.
271
§ 2212 odst. 1) NOZ.
266
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Požádá-li o to nájemce, je pronajímatel povinen poskytnout mu dostatečnou ochranu,
přičemž jediným kritériem toho, zda je tato ochrana dostatečná je to, zda povede k obnovení
nerušeného užívání,272 lhostejno jakým způsobem jí bude pronajímatel realizovat (žalobou,
jednáním se třetí osobou, učiněním trestního oznámení či jinak). Není-li ochrana dostatečně
účinná, je nájemce oprávněn nájem vypovědět bez výpovědní doby. A minori ad maius lze
dospět k závěru, že mu tato ochrana svědčí i v případě, kdy je pronajímatel v prodlení s jejím
poskytnutím. Ve výpovědi je třeba vymezit její důvod tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným
a popsat, v čem tkví neúčinnost ochrany pronajímatele.273
Pro oznámení o rušení užívání ani pro žádost o ochranu pronajímatele není zákonem
stanovena žádná forma, mohou tedy být učiněny i zcela neformálně, např. e-mailem nebo
telefonicky.274
Začne-li třetí osoba ve výkonu nájemního práva nájemce rušit, je pronajímatel povinen
poskytnout mu ochranu i bez oznámení takového rušení podle obecného ustanovení § 2205 písm.
c) NOZ,275 avšak nájemci nevzniknou práva podle § 2212 odst. 3) NOZ, které upravuje případy,
kdy třetí osoba nájemce ruší v užívání věci nebo se je-li jejím jednáním jinak dotčen a nájemce
tuto skutečnost pronajímateli hned oznámí. Pak mu přísluší nárok na slevu na nájemném, která
by měla být přiměřená intenzitě a délce zásahu276 s přihlédnutím k výši nájemného a ujednaného
stavu věci.277 Bajura a simili z § 2208 NOZ dovozuje, že v případě úplného znemožnění užívání
vzniká nárok na prominutí nájemného.278 Ostatní autoři nic takového neuvádějí, ale s tímto
názorem lze v zásadě souhlasit, neboť je nelogické, aby byl nájemce povinen hradit, byť i jen
částečně, plnění, když je mu užívání předmětu nájmu zcela znemožněno.
Oznámení musí být učiněno ihned poté, co se nájemce o takovém jednání třetí osoby
dozvěděl nebo dozvědět mohl, přičemž jelikož zákon nestanoví povinnost toto právo nejprve
uplatnit u pronajímatele, promlčuje se podle § 615 NOZ v obecné tříleté promlčecí lhůtě.279
9.2.3.2.

Ochrana nájemce proti třetím osobám

V případech, kdy třetí osoba ohrozí nájemce ve výkonu jeho práv nebo kdy mu svým
jednáním způsobuje újmu, může se dle § 2211 NOZ nájemce domáhat ochrany sám. Má možnost
272

Bajura, op. cit., k § 2212; Dejlová, op. cit., str. 45.
Bajura, op. cit, k. § 2212.
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Dejlová, op. cit., str. 43.
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Bajura, tamtéž.
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Dejlová, op. cit., str. 46.
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Hulmák, op. cit., str. 265.
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Bajura, tamtéž.
279
Dejlová, op. cit., str. 47; Bajura, op. cit., k § 2211.
273

74

volby, zda využije svého práva na ochranu pronajímatelem podle shora komentovaného
ustanovení nebo zda svá práva bude aktivně hájit svým jménem. Není ani vyloučeno, aby
nájemce využil obou práv zároveň.280
Pro uplatnění ochrany nájemcem není nutné, aby intenzita jednání způsobila nájemci
újmu, postačí, je-li na výkonu nájemního práva ohrožen. Dosáhne-li jednání intenzity zásahu
do nájemního práva, vzniká tím nájemci vždy minimálně újma majetková spočívající v omezení
rozsahu užívání, ale může jít i o ušlý zisk, újmu vzniklou v důsledku poškození věci nebo
obtěžování nájemce imisemi. 281
Toto ustanovení zakládá nájemci oprávnění domáhat se ochrany svých práv, a to při
zachování zákonných mezí jak fakticky, tak i soudně, když mu zakládá aktivní žalobní legitimaci
k žalobám na ochranu jeho práva (např. k reivindikační žalobě podle § 1041 NOZ, k žalobě
negatorní podle § 1042 NOZ nebo k podání návrhu na vydání předběžného opatření podle
§ 74 a n. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění) a právo na náhradu
škody.282 Je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě nebo hrozí-li zásah do jeho práv
bezprostředně, je nájemce oprávněn hájit svá práva i svépomocí podle § 14 NOZ.283
9.2.3.3.

Zákaz změn předmětu nájmu pronajímatelem

Další konkretizací obecné povinnosti pronajímatele zajistit nájemci nerušené užívání
předmětu nájmu podle § 2205 písm. b) NOZ je zákaz provádět za trvání nájmu svévolně změny
věci, a to jak změny faktické, tak změny právního stavu věci.284 Změnou věci se rozumí „změny,
které nejsou opravou ani údržbou věci.“285
Zákaz změn předmětu nájmu se vztahuje pouze na změny provedené z vlastní vůle
pronajímatele a nikoliv na změny provedené na základě dohody s nájemcem286 nebo z důvodů
veřejného zájmu na základě zvláštního zákona nebo na základě rozhodnutí soudu nebo orgánu
veřejné moci.287
Porušení této povinnosti má pro pronajímatele mnoho negativních důsledků: nájemce se
může domáhat uvedení věci do původního stavu, náhrady vzniklé škody a dále může být naplněn

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 687/05.
Hulmák, op. cit., str. 261.
282
Hulmák, tamtéž; Dejlová, op. cit., str. 41; Bajura, tamtéž.
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Dejlová, op. cit., str. 42; Bajura, tamtéž.
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Hulmák, op. cit., str. 256, Bajura, op. cit., k § 2209.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 11. 1987 ve věci sp. zn. 3 Cz 3/87.
286
§ 1759 NOZ, § 1790 NOZ.
287
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. Zvláštní část: k § 2211.
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výpovědní důvod podle § 2302 písm. a), b) NOZ a v případech, kdy nájemci vznikne změnou
věci značná újma, může být nájem vypovězen bez výpovědní doby podle § 2232 NOZ.288
9.3. Změna v subjektu pronajímatele
Za trvání nájemního vztahu může dojít ke změně v subjektu pronajímatele, ať již
na základě právního nástupnictví nebo na základě postoupení smlouvy o nájmu.
9.3.1. Změna vlastníka pronajaté věci
Změnou vlastníka pronajaté věci nájem nezaniká.289 Tato zásada je reziduem historického
vnímání nájmu jako věcného práva nebo alespoň jako práva s věcně-právními prvky, které bylo
postupně v moderních kodexech oslabeno,290 ale stran postavení pronajímatele při přechodu
a převodu vlastnického práva přetrvává dodnes.291
V případě změny vlastníka pronajaté věci je nutné rozlišovat, zda se jedná o sukcesi
univerzální, kdy nový vlastník vstupuje do práv a povinností pronajímatele v plném rozsahu
ex lege292 anebo o případ sukcese singulární, kdy pro nového vlastníka nejsou závazná ujednání
smluvních stran nad rámec zákona, ledaže o nich věděl. 293 Změna vlastníka nepředstavuje
porušení povinnosti pronajímatele zajistit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu podle
§ 2205 písm. c) NOZ.294
Nájemce plní v obou případech právního nástupnictví na základě aplikace § 1882
odst. 1) NOZ per analogiam své závazky původnímu vlastníkovi až do okamžiku, kdy je mu

288
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290
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Bajura, tamtéž; Hulmák, tamtéž.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.01.2010 ve věci sp. zn. 28 Cdo 4735/2009: „Právní důvod
(v posuzovaném případě nájemní smlouva) totiž v případě změny na straně pronajímatele v souladu s § 680 odst.
2 obč. zák. nezaniká, ale trvá dál, a nabyvatel vstupuje do právního postavení pronajímatele.“
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz. Zvláštní část: k § 2211.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.02.2012 ve věci sp. zn. 28 Cdo 2009/2011: „Nájemní právo vykazuje
jisté věcně-právní rysy, avšak to nikoli ze své podstaty, nýbrž jen v rozsahu, v jakém mu je právní předpisy
výjimečně přiznávají, tedy pouze, jak výše uvedeno, v souvislosti se změnou pozice pronajímatele. Naopak
u nájemce se tak plně prosadí závazková povaha nájemního vztahu, tj. na jeho osobu nemá převod věci (stavby
ležící na pronajatém pozemku) vliv.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.04.2011ve věci sp. zn. 26 Cdo 4216/2009: „Ustanovení § 680 odst. 2
obč. zák. upravuje zvláštní případ právního nástupnictví (sukcese), s nímž je spojen ten důsledek,
že na nabyvatele přecházejí práva a povinnosti pronajímatele z nájemního vztahu přímo ze zákona (ex lege),
nastane-li skutečnost, s níž zákon uvedený důsledek spojuje tj. nabytí vlastnického práva k pronajaté věci.
Nabyvatel tak vstupuje do právního postavení původního vlastníka pronajímatele se všemi jeho základními
obsahovými atributy, jakými jsou zejména předmět nájmu a práva a povinnosti subjektů vyplývající ze zákona,
resp. z nájemní smlouvy.“
§ 2221 NOZ.
Hulmák, op. cit., str. 294.
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změna vlastnictví oznámena původním vlastníkem nebo prokázána nabyvatelem, ledaže se o ní
dozvěděl jinak a z vlastní vůle plní novému vlastníkovi pronajaté věci.295
9.3.1.1.

Univerzální právní nástupnictví

V případě univerzální sukcese, tj. přechodu vlastnického práva, přechází na nového
vlastníka všechna práva a povinnosti spjatá s nájmem, vyjma těch, která jsou existenčně
osamostatněna (např. samostatné pohledávky a dluhy z titulu náhrady škody nebo z titulu
náhrady účelně vynaložených nákladů podle § 2219 NOZ) a zároveň zůstávají zachovány právní
účinky jednání smluvních stran (např. z výpovědi, vytknutí vad, souhlas pronajímatele se
změnami předmětu nájmu nebo s podnájmem). 296
U pohledávek z titulu neuhrazeného nájemného jsou kritérii pro určení jejich jejich
věřitele okamžik jejich vzniku a okamžik jejich splatnosti. V případě univerzálního právního
nástupnictví má nájemce povinnost uhradit pohledávku z neuhrazeného nájemného, která vznikla
před přechodem vlastnictví, ale splatnosti nabyla až po něm, novému vlastníkovi.297 Naproti
tomu pohledávky z tohoto titulu, které nabyly splatnosti před přechodem vlastnictví má nájemce
povinnost uhradit původnímu vlastníkovi, když tyto pohledávky vznikly na základě právního
vztahu, který existoval mezi nájemcem a původním vlastníkem jako pronajímatelem,298 ledaže
spolu původní a nový vlastník uzavřou smlouvu o postoupení pohledávky podle § 1879 NOZ
a její nabyvatel (nový vlastník) splní svou notifikační povinnost vůči nájemci dle § 1882 NOZ.
9.3.1.2.

Singulární právní nástupnictví

V případě singulárního právního nástupnictví, tj. sukcese založené obligačně, je dobrá
víra nabyvatele chráněna silněji než v případech sukcese univerzální, když nový vlastník není
vázán ujednáními ze smlouvy o nájmu nad rámec zákona, ledaže o nich věděl. Po novém
vlastníkovi nelze spravedlivě požadovat, aby přebíral vlastnictví věci spolu s povinnostmi
o kterých neví a jejichž obsah nemůže zjistit ani ze zákona.299 Takové povinnosti představují
nejen odchylky v neprospěch pronajímatele od dispozitivních ustanovení zákona, ale i veškerá
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Bajura, op. cit., k § 2221.
Dejlová, op. cit., str. 75; Bajura, tamtéž ; Hulmák, op. cit. str. 294.
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Hulmák, tamtéž.
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accidentalia negotii nebo souhlasy udělené předchozím pronajímatelem (tj. např. s provedením
změn věci300 nebo s podnájmem).
Práva nájemce sjednaná nad rámec zákona převodem vlastnictví nezanikají, ale svědčí
mu nadále vůči původnímu vlastníkovi, na kterém se také může domáhat jejich splnění, byť to
v řadě případů bude fakticky nemožné. Nájemce má také možnost domáhat se na původním
pronajímateli náhrady vzniklé škody.301 Dejlová na existenci těchto práv vůči původnímu
nájemci nahlíží jako na jakousi sankci sui generis za to, že pronajímatel nabyvatele neseznámil
s podmínkami předmětu nájmu.302
Není-li nájemní právo zapsáno ve veřejném seznamu, může se nájemce snadno dostat
do důkazní nouze při prokazování vědomosti nového pronajímatele o ujednáních nad rámec
zákona.303 Autorka proto smluvním stranám vždy doporučuje sjednat povinnost pronajímatele
informovat nájemce o záměru předmět nájmu převést a poskytnout mu informace o subjektu
koupěchtivého spolu s povinností seznámit nového vlastníka s podmínkami nájemní smlouvy
a obě tyto povinnosti utvrdit smluvní pokutou, aniž by tím bylo dotčeno právo na náhradu škody
v plné výši. Dále doporučuje kontrahentům sjednat oprávnění nájemce seznámit koupěchtivého
s podmínkami nájmu.

9.3.1.3.

Výpověď z nájmu při změně vlastníka

Změna vlastníka pronajaté věci sama o sobě nezakládá důvod výpovědi nájmu, ledaže si
tak (ať již pro jednu nebo pro obě) smluvní strany sjednaly. Učinily-li tak, pak je nájemce
oprávněn výpověď podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o změně vlastnictví
a pronajímatel ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se mohl nebo musel dozvědět o tom, kdo je
nájemcem.304 Tato lhůta má povahu hmotněprávní, tzn. výpověď musí být druhé smluvní straně
nejpozději v poslední den doručena a jejím marným uplynutím právo výpovědi zaniká.305
V odborné literatuře se lze setkat s názorem, že se jedná o ustanovení kogentní a že smluvní

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.07.2002 ve věci sp. zn. 26 Cdo 866/2002: „Na nabyvatele vlastnického
práva k pronajaté věci nepřechází závazek jeho právního předchůdce, který rámec nájemního vztahu přesahuje,
např. závazek strpět změnu podstaty věci (její části), která je předmětem nájemního vztahu. Z právní úpravy
nájemního vztahu (srov. např. § 667, 669 ObčZ 1964) naopak vyplývá, že zásah do pronajaté věci (její změny,
opravy) je podmíněn souhlasem pronajímatele - vlastníka. Okolnost, že jeho právní předchůdce dal souhlas se
změnou podstaty věci, která je předmětem nájmu (jako tomu bylo v případě předmětných stavebních úprav),
nemůže jít jejímu vlastníkovi (nabyvateli) k tíži.“
301
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strany si nemohou sjednat tuto lhůtu odlišně.306 Autorka s tímto nesouhlasí, když z dikce zákona
kogentnost nevyplývá, a nemá ani za to, že by odlišné ujednání představovalo rozpor s veřejným
pořádkem. Konečnou odpověď na otázku, zda se lze od této právní úpravy platně odchýlit, ale
přinese až judikatura.
Zákon neklade na formu výpovědi žádné požadavky, lze jí tedy při absenci odlišného
ujednání smluvních stran učinit i neformálně.307
Vedle smluvního ujednání lze dále nájem vypovědět z důvodu změny vlastnictví
pronajaté věci pouze v případech, kdy nový vlastník neměl rozumný důvod pochybovat,
že úplatně308 nabývá nemovitost, která není pronajata.309 „Předpokládá se, že nabyvatel vyvine
při uzavírání kupní smlouvy takovou péči, jakou po něm lze se zřetelem k okolnostem případu
očekávat, tj. že si např. kupovanou nemovitou věc prohlédne, že ji převezme atd. Zanedbá-li tuto
pečlivost, je nájemce chráněn.“310 Právo výpovědi nájmu se uplatní pouze v případech, kdy
nabyvatel tuto pečlivost zanedbá. I v tomto případě se jedná o lhůtu hmotněprávní a jejím
marným uplynutím dochází k prekluzi práva nájem vypovědět.311 Nájemci zůstávají zachována
jeho práva vůči původnímu pronajímateli a může se na něm domáhat náhrady újmy nebo popř.
jiných povinností, které může splnit i bez dispozice s předmětem nájmu.312
Strana, která nájem z důvodu změny vlastnictví vypoví (tj. nabyvatel nebo nájemce) má
povinnost poskytnout druhé smluvní straně jako kompenzaci přiměřené odstupné. Přiměřenost
výše odstupného bude třeba posuzovat vždy objektivně ad hoc například s ohledem na předmět
nájmu, sjednanou dobu trvání nájemního vztahu, podmínky nájemní smlouvy, náklady
vynaložené nájemcem na ukončení nájmu a ušetřené pronajímatelem a závažnost potíží, které
vznikly vypovídané smluvní straně.313
V případech, kdy mají smluvní strany zájem možnost výpovědi při změně vlastnictví
vyloučit, lze použít kontraktační doporučení uvedená v předchozí části 9.3.1.2.
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Bajura, tamtéž: „Lze soudit, že jde o pravidlo kogentní, od kterého není přípustná odchylka neboť takové
odchýlení by významným způsobem narušovalo právní jistotu mezi smluvními stranami po změně vlastnictví
a bylo by v rozporu s veřejným pořádkem.“
Dejlová, op. cit., str. 81; Hulmák, op. cit. str. 301.
Podle důvodové zprávy se tato úprava analogicky použije i na případy převodu vlastnictví směnnou smlouvou,
nikoliv ale na nabytí předmětu nájmu bezúplatně. Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, č. 89/2012 Dz. Zvláštní část: k § 2221 – 2224.
§ 2222 odst. 2)
Tamtéž.
Bajura, tamtéž; Hulmák, op. cit., str. 301.
Dejlová, op. cit., str. 83; Hulmák, op. cit., str. 301.
Bajura, op. cit., k § 2223; Dejlová, op. cit. str. 83; Hulmák, op. cit. str. 303.
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9.3.2. Postoupení smlouvy o nájmu
Postoupení smlouvy představuje singulární sukcesi do postavení smluvní strany
na základě závazkového vztahu (smlouvy o postoupení), tj. vede „ke změně strany závazkového
vztahu, tj. k nástupnictví do právního postavení strany závazku, nikoliv pouze ke změně subjektu
jednotlivých práv a povinností.“314
Povaha nájemní smlouvy postoupení umožňuje, když jde o synallagmatický závazek.
Pronajímatel i nájemce mohou smlouvu o nájmu nebo její část postoupit s účinky k budoucímu
plnění se souhlasem druhé strany třetí osobě dle § 1895 NOZ.
Účinnost postoupení smlouvy je podmíněna udělením souhlasu postupovanou smluvní
stranou. V případě souhlasu uděleného ex post nastává účinnost smlouvy mezi jejími smluvními
stranami až jeho udělením a byl-li souhlas udělen a priori, pak oznámením o uzavření smlouvy
o postoupení nebo jejím prokázáním postoupené straně.315 Účinnost postoupení vůči dlužníkovi
nastává až notifikací o postoupení a do doby, než se tak stane, je pro něj rozhodný stav, který je
mu znám, tj. musí jednat s postupitelem jako se svým věřitelem.316
Okamžikem účinnosti smlouvy o postoupení se postupitel zbavuje v rozsahu postoupení
svých povinností a pozbývá svá práva z postupované smlouvy, která týmž okamžikem přejdou
na postupníka.317 Solučním důsledkům postoupení postupitele se lze bránit prohlášením
postoupené strany, že jeho osvobození odmítá, čímž jej zaváže k ručení za dluhy, od kterých by
se jinak postoupením osvobodil. Prohlášení lze učinit již v samotném souhlasu s postoupením,
avšak nejpozději v hmotněprávní lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se postoupená strana dozvěděla, že
postupník neplnil nebo kdy se tak dozvědět mohla. Zákon pro souhlas ani pro prohlášení
nestanoví žádnou zvláštní formu a lze je tak učinit i zcela neformálně.318 Učinění tohoto
prohlášení lze postupované smluvní straně za všech okolností doporučit, neboť zvyšuje
pravděpodobnost uspokojení jejích pohledávek.
Postoupené straně zůstávají zachovány všechny námitky, které měla vůči postupníkovi
(tj. například námitka promlčení, dovolání se relativní neplatnosti smlouvy atd.) z postupované
smlouvy. Námitky z jiných právních titulů (např. námitku započtení) si musí výslovně vyhradit
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DVOŘÁK, Bohumil. § 1895 [Převod práv a povinností ze smlouvy]. In: HULMÁK, Milan, PETROV, Jan,
LAVICKÝ, Petr, DVOŘÁK, Bohumil, ŠILHÁN, Josef, DÁVID, Radovan, RICHTER, Tomáš, LASÁK, Jan.
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H.
Beck, 2014, s. 792. ISBN 978-80-7400-535-0.
§ 1897 odst. 1) NOZ
HANDLAR, Jiří. Postoupení smlouvy a převod smluvní pozice. Právní rozhledy. 2017, č. 2, str. 39-43.
§ 1898 NOZ
Dvořák, op. cit., str. 806.
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ve smlouvě nebo v souhlasu s postoupením.319 Zákon výslovně neupravuje přípustnost námitek
uplatňovaných postupníkem vůči postoupené straně, ale s ohledem na to, že vstupuje do práv
a povinností postupitele lze per analogiam k § 1890 mít za to, že může uplatnit i námitky, které
svědčily postupiteli před postoupením smlouvy.320
Ochrana postupované strany se projevuje i v tom, že částečné postoupení
nebo postoupení smlouvy několika postupníkům zároveň nesmí dle § 1896 NOZ vést ke zkrácení
práv druhé smluvní strany z vedlejších doložek postupované smlouvy. Je otázkou, zda je
při pluralitě postupníků postoupená smluvní strana oprávněná domáhat se splnění povinnosti
z vedlejší doložky (např. smluvní pokuty nebo odstupného) na kterémkoliv z nich v plné výši.
Dvořák k tomu uvádí, že nikoliv, jelikož postavení postupované strany má zůstat stejné a pokud
by se pluralitní subjekty nacházely v postavení spoludlužníků podle § 1872 NOZ, bylo by tím
její postavení posilováno.321 Autorka s tímto závěrem učiněným na základě teleologického
výkladu souhlasí.
Jedná se o ustanovení dispozitivní, jejichž aplikaci lze vyloučit nebo je modifikovat.
Stejně tak, jako lze a priori udělit souhlas s postoupením ve smlouvě, lze také postoupení
smlouvy v nájemní smlouvě pro futuro zakázat.322
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§ 1900 NOZ.
Dvorák, op. cit., str. 808.
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Dvořák, op. cit., str. 798.
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Dvořák, op. cit. str. 793.
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10. Skončení nájmu
10.1.

Uplynutím doby

V případech nájmů sjednaných na dobu určitou dojde uplynutím doby na kterou byl nájem
sjednán323 bez dalšího k faktické konsumpci nájmu, tj. k zániku závazku v důsledku jeho splnění.
Není-li doba nájmu určena konkrétním datem, ale dobou jeho trvání, řídí se určení okamžiku
jejího skončení pravidly počítání času dle § 605 odst. 2) NOZ, kterým byla věnována pozornost
v části 5.1. této práce.
Ke skončení nájmu uplynutím doby dojde i v případech, kdy je naplněna hypotéza
§ 2230 NOZ. Relocatio tacita nepředstavuje prodloužení nájemního vztahu, ale konkludentní
obnovení nájmu za týchž podmínek po jeho skončení. Tomuto institutu je věnována pozornost
v části 5.2.1. této práce.
Stejně jako u ostatních způsobů skončení nájmu, i v tomto případě dochází k zániku
nájemního vztahu, ale nikoliv již práv a povinností vzniklých na jeho základě, která jsou
existenčně samostatná (např. nárok na úhradu nájemného nebo náhradu účelně vynaložených
nákladů při opravě věci nájemcem dle § 2219 NOZ). Naproti tomu veškerá práva, která mají
pouze akcesorickou povahu okamžikem zániku nájmu taktéž zanikají. Může jít například
o přenechání předmětu nájmu do užívání třetí osobě nebo o právo zástavní, byla-li sjednána.324
10.2.

Dohodou smluvních stran

Smluvní strany mohou kdykoliv za trvání nájemního vztahu na základě konsensu svůj
závazek ukončit. Právní úpravu dissoluce nalezneme v § 1981 NOZ. Nesjednaly-li si smluvní
strany jinak, pak může být dohoda o rozvázání závazku uzavřena i zcela neformálně, neboť
zákon neobsahuje žádný požadavek formy.325 Jelikož smlouva o nájmu prostoru sloužícího
podnikání nemusí být obligatorně uzavřena písemně, neuplatní se požadavek na zachování stejné
nebo přísnější formy něž jaká je stanovena zákonem při změně obsahu závazku dle § 564 NOZ,
který se v případech existence zákonného požadavku na formu právního jednání na základě
argumentace a fortiori dle části odborné veřejnosti extenzivně aplikuje i při rozvázání závazku

§ 603 NOZ: „Práva a povinnosti zaniknou uplynutím doby, na kterou byly omezeny.“
Poznámka autorky: Tato pravidla se uplatní u všech způsobů skončení nájemního vztahu, vyjma odstoupení
od smlouvy. U dalších způsobů zániku nájmu nebudou pro větší přehlednost práce uváděna.
325
§ 559 NOZ.
323
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dohodou.326 Přesto je pro vyšší míru právní jistoty vhodné uzavřít dohodu o rozvázání nájemní
smlouvy v písemné formě, byť to zákon přímo nevyžaduje.
Dohoda o ukončení nájmu má zásadně vůči třetím osobám účinky ex nunc,327 přičemž je
přípustné, aby smluvní strany ujednaly s účinky inter partes zpětnou účinnost, která je dle
aktuální judikatury obecně přípustná, jak judikoval Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne
25.06.2015 ve věci sp.zn. 23 Cdo 5457/2014: „Smluvní retroaktivita je však v oblasti občanského
práva nejen známá, ale i přípustná. Jde o důsledek plynoucí ze zásadní smluvní autonomie. Je
totiž na účastnících smlouvy, aby posoudili a rozhodli, od kterého okamžiku založí účinnost
smlouvy. Tak je tomu typicky v případech, kdy smlouva podle výslovného a nepochybného
projevu vůle účastníků má vstoupit do účinnosti po datu uzavření smlouvy. Nelze však vyloučit,
aby účastníci založili účinnost smlouvy přede dnem jejího uzavření.“, přičemž citované
rozhodnutí dále podmiňuje zpětnou účinnost smlouvy absencí zákonné podmínky účinnosti
smlouvy (např. ve formě souhlasu orgánu) a jejím souladem s kogentními právními normami.328
Je vhodné, aby si v dohodě o rozvázání závazku smluvní strany upravily také vzájemná
práva a povinnosti ze skončení nájmu, tj. např. nárok na vydání zhodnocení předmětu nájmu,
lhůtu pro odevzdání předmětu nájmu nebo odstranění štítů, návěstí a podobných znamení.
V rozsahu, ve kterém tak neučiní v dohodě nebo případně již v nájemní smlouvě, se jejich práva
a povinnosti budou řídit zákonnou právní úpravou.
10.3.

Odstoupením od smlouvy

Odstoupení od smlouvy představuje sankční oprávnění jednostranným právním jednáním
adresovaným druhé smluvní straně závazek zrušit, nastane-li některý z případů stanovených
v zákoně nebo ve smlouvě.329 Jde o prolomení zásady pacta sund servanda a proto jsou důvody
přípustnosti odstoupení taxativně omezeny (i) na situace, kdy dojde k porušení smlouvy
podstatným způsobem, (ii) na situace, kdy je z chování druhé strany zřejmé, že smlouvu
podstatným způsobem poruší a neposkytne-li na žádost přiměřenou jistotu, a v souladu se
zásadou autonomie vůle (iii) na situace, které si smluvní strany výslovně sjednají.
Následné i preventivní odstoupení je podmiňováno existencí porušení smlouvy „podstatným
způsobem“, čímž se dle § 2002 odst. 1) rozumí takové porušení, o němž strana porušující
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ŠILHÁN, Josef. § 1981 [Dohoda]. In: HULMÁK, Milan, PETROV, Jan, LAVICKÝ, Petr, DVOŘÁK, Bohumil,
ŠILHÁN, Josef, DÁVID, Radovan, RICHTER, Tomáš, LASÁK, Jan. Občanský zákoník V. Závazkové právo.
Obecná část (§ 1721–2054). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2014, s.1113. ISBN 978-80-7400-535-0.
Tamtéž.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2015 ve věci sp. zn. 23 Cdo 5457/2014.
§ 2001 NOZ.
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smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu
neuzavřela, pokud by jej předvídala. In fine tohoto ustanovení je stanovena vyvratitelná
domněnka, že ostatní porušení podstatná porušení smlouvy nepředstavují.
V případech preventivního odstoupení je možné odstoupení zabránit poskytnutím dostatečné
jistoty na základě předchozí výzvy. Dostatečnost jistoty je třeba posuzovat s ohledem
na intenzitu hrozícího porušení smlouvy, jeho dopadů na smluvní stranu, která její poskytnutí
žádá, a dalších specifických okolností případu.
Zákon nestanoví pro oznámení o odstoupení od smlouvy žádný požadavek formy, nicméně
část odborné veřejnosti se shodně

jako u ukončení závazku dohodou obecně kloní

k extenzivnímu výkladu § 564 NOZ pro případy obligatorně stanovené formy smluv. 330 Tento
názor ostatně vyplývá i z analogické aplikace předchozí judikatury.331 Pro smlouvu o nájmu
prostor není zákonem stanovena žádná forma, tudíž lze při absenci odlišného smluvního ujednání
učinit oznámení o odstoupení i neformálně,332 ale přesto je pro vyšší míru právní jistoty vhodná
písemná forma, byť jí zákon přímo nevyžaduje.
Pro účinnost odstoupení od smlouvy je vyžadováno jeho doručení druhé smluvní straně.333
Stran povinnosti uvést důvod odstoupení v oznámení se odborná veřejnost kloní k názoru, že
jeho neuvedení nezakládá neplatnost odstoupení,334 nicméně judikatura vztahující se k předchozí
právní úpravě nebyla v této otázce zcela konzistentní.335 Z opatrnosti lze uvedení důvodu
odstoupení a vylíčení rozhodných okolností doporučit. Oznámení o odstoupení je třeba učinit
bezodkladně. V případě, kdy smluvní strana lhůtu promešká anebo rozhodne-li se v nájmu
setrvat, je odstoupení přípustné pouze pokud se druhá strana zachová v budoucnu obdobným
způsobem.336
Od smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání je možné dle § 2004 odst. 3) NOZ
odstoupit pouze s účinky ex nunc vůči budoucímu plnění.
Šilhán, op. cit., str. 1186.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.05.2008 ve věci sp. zn. 32 Odo 890/2006: „V případech, kdy zákon
stanoví pro uzavření smlouvy písemnou formu, lze takovou smlouvu zrušit jen v písemné formě; to platí i podle
úpravy obsažené v obchodním zákoníku.“
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Odstoupení od smlouvy se nesmí dotknout práv třetích osob nabytých v dobré víře a má
účinky pouze inter partes. Z účinků odstoupení jsou vyňata relativně samostatná práva
a povinnosti smluvních stran, tj. právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,
pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, zajištění
závazku, a ujednání která je mají ze své povahy zavazovat i po skončení závazku.337
10.3.1.

Odstoupení od smlouvy o (pod)nájmu podle insolvenčního zákona

Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, (dále jen „InsZ“) obsahuje v § 258 zvláštní
úpravu odstoupení od nájemních a podnájemních smluv, které byly uzavřeny v době prohlášení
konkursu, avšak kde ještě nebylo započato s užíváním předmětu (pod) nájmu, neboť ještě
nedošlo k jeho předání.
V takovém případě může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, ledaže toto
její právo prekluduje v důsledku marného uplynutí lhůty ke sdělení, zda od smlouvy odstupuje
či nikoliv. V ostatních případech je možné od smlouvy odstoupit až do právní moci rozhodnutí
o zrušení konkursu.338
Odstoupí-li od (pod)nájemní smlouvy před předáním předmětu (pod)nájmu insolvenční
správce, je druhá smluvní strana dle komentovaného ustanovení oprávněna ve lhůtě 30 dnů
od doručení odstoupení od smlouvy insolvenčním správcem uplatnit v insolvenčním řízení
přihláškou pohledávky náhradu škody, která jí vznikla v důsledku předčasného ukončení
závazku.

10.4.

Úhradou odstupného

Od odstoupení od smlouvy je třeba odlišovat úplatný institut zrušení závazku odstupným
podle § 1992 NOZ, který umožňuje na základě smluvního ujednání zrušit závazek úhradou
odstupného v určité výši. Ze smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání je možné
se vyvázat odstupným pouze před zahájením nájmu339 nebo pokud to smluvní strany výslovně
sjednají.340 S institutem odstupného se lze u nájmu setkat i v případech výpovědi z důvodu
změny vlastnictví pronajaté věci, které byla věnována pozornost v části 9.3.1.3. této práce.
337
338

339

340

§ 2005 NOZ.
HÁSOVÁ, Jiřina, MORAVEC, Tomáš. § 258 [Odstoupení před předáním předmětu nájmu]. In: HÁSOVÁ,
Jiřina, ERBSOVÁ, Hana, KUBÁLEK, Jan, MORAVEC, Tomáš, SMRČKA, Luboš, ŠMEJKAL, Viktor,
TARANDA, Petr, ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Insolvenční zákon. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck,
2018, s. 1013. ISBN 978-80-7400-691-3.
§ 1992 NOZ in fine: „Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti,
plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.“
Z dikce ustanovení nevyplývá, že by nebylo možné se od něj platně odchýlit.
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Pro zánik závazku uhrazením odstupného se obdobně užije zákonná úprava odstoupení
od smlouvy, tj. smlouva o nájmu se v takovém případě zrušuje s účinky do budoucna a relativně
samostatná práva a povinnosti smluvních stran vč. zajištění zůstávají zachována, stejně tak jako
ujednání, která mají smluvní strany ze své povahy zavazovat i po skončení nájmu.341
10.5.

Výpovědí

Smlouvu o nájmu lze ukončit jednostranným právním jednáním adresovaným druhé smluvní
straně, tj. výpovědí. Výpověď je přípustná, sjednají-li si tak strany, nebo umožňuje-li vypovězení
závazku zákon.342
Vyjma případů výpovědi bez výpovědní doby, zaniká nájem s účinky ex tunc jejím
uplynutím.343 Není-li odlišného smluvního ujednání, řídí se určení posledního dne výpovědní
doby pravidly počítání času dle § 605 odst. 2) NOZ, kterým je věnována pozornost v části 5.1.
této práce.
Zákon neklade na formu výpovědi žádné požadavky.344 Nesjednají-li si strany jinak, je
přípustné podat výpověď i ústně.345
Smluvní strany mohou rozšířit či zúžit výpovědní důvody obsažené v zákonné úpravě stejně
tak jako mohou sjednat možnost výpovědi bez uvedení důvodu. Sjednají-li si smluvní strany
výpovědní důvody mimo zákonnou úpravu je ve všech případech nezbytné, aby zároveň sjednaly
i výpovědní dobu.346 V těchto případech nelze aplikovat tříměsíční výpovědní dobu
dle § 2310 NOZ, která se vztahuje výlučně k výpovědím z nájmu na dobu určitou dle § 2308
a § 2309 NOZ.347
Je-li výpověď podávána z určitého důvodu, ať již smluveného nebo zákonného, musí v ní
být tento důvod obsažen, a to včetně vylíčení skutkových okolností případu.348 U nájmů na dobu
určitou je tato podmínka pod sankcí neplatnosti výpovědi obsažena v § 2310 NOZ, v ostatních

341
342
343
344
345
346
347

348

§ 1992 spolu s § 2004 odst. 3) a § 2005 NOZ.
§ 1998 NOZ.
Šilhán, op. cit., str. 1173.
S ohledem na neformálnost smlouvy o nájmu se neuplatní extenzivní výklad § 564 NOZ.
§ 559 NOZ.
§ 2229 NOZ.
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz., zvláštní část: k § 2308 až
2310. Stejně tak Bajura, op. cit., k § 2310.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 7. 2011, sp. zn. 26 Cdo 2024/2010: „Ke splnění požadavku určitosti
výpovědi z nájmu bytu dané z posléze uvedeného výpovědního důvodu tedy nepostačí jeho „obecné vymezení“,
např. pouhou citací příslušných zákonných ustanovení bez uvedení bližších skutkových okolností, jež by jednání,
zakládající daný výpovědní důvod, náležitě a jednoznačně specifikovaly.“
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případech při neuvedení důvodu výpověď vůbec nevznikne pro neurčitost, tzn. půjde o zdánlivé
právní jednání dle § 553 odst. 1).349
Má-li výpověď sankční povahu, je třeba rozlišovat, zda je jejím důvodem jednání
vypovídané smluvní strany nebo určitý protiprávní stav. Bajura poukazuje na starší judikaturu 350
a uvádí, že jde-li o porušení povinností, nemusí toto porušení trvat v okamžik doručení výpovědi,
jak je vyžadováno u protiprávních stavů, i když následné splnění povinnosti může mít význam
z hlediska souladu výpovědi s dobrými mravy.351
Zákonodárce použil při úpravě sankčních výpovědí z důvodu protiprávního jednání
nedokonavého vidu „porušuje-li“.352 Není však vyžadováno, aby k porušení došlo opakovaně.
Pro naplnění výpovědního podstatné je pouze dosažení příslušné intenzity (pro výpovědi
bez výpovědní doby zvlášť závažným způsobem“ a pro výpovědi z nájmu na dobu určitou
„hrubě“).353
Byť byla v minulosti tato otázka předmětem odborné debaty, převládá názor, že právo
výpovědi se nepromlčuje,354 a to ani v případech, kdy je založeno na skutečnosti, která posléze
pomíjí. Doba, která uplynula od této skutečnosti však může být spolu s dalšími okolnostmi
případu významná pro posouzení jejího souladu s dobrými mravy.355
Relativní neplatnost výpovědi, například pro neuvedení důvodu nebo nedodržení formy
sjednané smluvními stranami může být zhojena v důsledku zákonné fikce obsažené v § 2313.
Vyklidí-li nájemce pronajatý prostor bez námitek, považuje se výpověď za platnou a přijatou bez
námitek. Nájemce takovým jednáním ztrácí právo uplatnit proti výpovědi námitky, kterému bude
věnována pozornost dále v této kapitole (část. 9.5.5.).
10.5.1.

Výpověď bez výpovědní doby

Obzvlášť silným sankčním oprávněním je při naplnění zákonných nebo smluvních podmínek
podání tzv. „okamžité výpovědi“, tzn. výpovědi bez výpovědní doby. Nájemní vztah zaniká
účinností výpovědi, tj. jejím doručením nebo oznámením vypovídané smluvní straně.
Nájemce je oprávněn ze zákona k jejímu podání pro vady věci dle § 2208 odst. 1) NOZ (část
9.2.2.1.), pro znemožnění užívání věci při realizaci nezbytných oprav dle § 2210 odst. 3) NOZ
349

Bajura, op. cit., k § 2208, k § 2209, k § 2232.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.05.2010 ve věci sp. zn.: 26 Cdo 28/2009. In: Bajura, op. cit., k § 2208
a k § 2209.
351
Bajura, op. cit., k § 2208 a k § 2209.
352
např. § 2308 písm. c), § 2309 písm. b), § 2232.
353
Bajura, op. cit., k § 2308, k § 2309, k § 2232; Dejlová, op. cit., str. 106, str. 394, str. 400.
354
Hulmák, op. cit., str. 329.
355
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 09.12.2010 ve věci sp. zn. 26 Cdo 78/2010: „Právo vypovědět nájem bytu
nepodléhá promlčení.“ In: Bajura, op. cit., k § 2229.
350
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(část 9.2.2.) a dále z důvodu neposkytnutí ochrany pronajímatelem při ohrožení nájemce třetími
osobami dle § 2212 NOZ (část 9.2.3.1.). Pronajímatel je dle zákona oprávněn k výpovědi
bez výpovědní doby z důvodu neodstranění změn na pronajaté věci, které nájemce provedl
bez jeho souhlasu za podmínek dle § 2220 odst. 2) NOZ (část 8.2.5.2.) a dále pro nevhodné
užívání věci nájemcem za podmínek dle § 2228 odst. 1) až 3) NOZ (část 8.2.1.1.).
Kterákoliv ze smluvních stran může nájem vypovědět bez výpovědní doby dle § 2232 NOZ,
porušuje-li druhá smluvní strana své povinnosti zvlášť závažným způsobem a druhé smluvní
straně tím způsobí značnou újmu.
Naplnění kritéria porušení povinností zvlášť závažným způsobem je třeba posuzovat
z hlediska okolností konkrétního případu,356 ale lze mít za to, že jde o porušení s intenzitou
obdobnou jako v ostatních případech okamžité výpovědi,357 jak ostatně v minulosti dovodila
i judikatura.358 Kumulativně je vyžadováno, aby porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem
vedlo i ke vzniku značné újmy, tj. „újmy takové intenzity, kdy nelze po druhé straně spravedlivě
požadovat, aby v nájmu setrvávala.“359
10.5.2.

Výpověď z nájmu na dobu neurčitou

Nájem na dobu neurčitou může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran, aniž by musela
uvádět důvod. Výpovědní doba je šestiměsíční. Existuje-li však pro výpověď vážný důvod,
zkracuje se výpovědní doba na polovinu, ledaže nájem trval déle než pět let a vypovídaná strana
neměla důvod předpokládat, že nájem bude vypovězen, např. pro porušení jejích povinností nebo
z jiných jí známých okolností.360
Důvodová zpráva stran za vážné důvody považuje výpovědní důvody pro nájem na dobu
určitou, popř. jiné vážné důvody,361 za které je dle odborné veřejnosti možné považovat

356

357
358

359
360
361

Některé okolnosti pro posuzovaní dosažené intenzity dovodila judikatura: např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR
ze dne 04.03.2005 ve věci sp. zn. 26 Cdo 291/2004: „K hlediskům pro posouzení intenzity porušení povinností
nájemce nepochybně patří okolnost, zda nájemce svým jednáním způsobil pronajímateli škodu (případně v jaké
výši), zda způsobil újmu na právech či oprávněných zájmech jiných subjektů (např. ostatních nájemců bytů
v domě), jaká byla motivace jeho jednání, okolnost, zda dosud řádně plnil svoje povinnosti, eventuálně i jaká
doba uplynula od porušení povinnosti nájemcem do dne výpovědi (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
31. 3. 1999, sp.zn. 20 Cdo 2059/98, uveřejněný v časopise Soudní judikatura, ročník 1999, pod č. 86);
bez významu nebude ani okolnost, zda svým jednáním porušil i jiné právní předpisy (např. předpisy týkající se
požární ochrany, stavební zákon a předpisy související).” In: Dejlová, op. cit., str. 107.
Hulmák, op. cit., str. 329; Bajura, op. cit., k § 2232; Dejlová, op. cit., str. 108.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.08.2011 ve věci sp. zn. 26 Cdo 1632/2009: „Důvodem k výpovědi
může být i jiné porušení povinností nájemcem, svou závažností však srovnatelné s tím, které zákon výslovně
uvádí.“ In: Dejlová, op. cit., str. 108.
Hulmák, op. cit., str. 329.
Dejlová, op. cit., str. 406.
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz., zvláštní část: k § 2312.
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například důvody opravňující k okamžité výpovědi362 ale i o osobní důvody na straně
pronajímatele nebo nájemce.363
Ustanovení je dispozitivní a smluvní strany jej mohou úplně nebo částečně vyloučit nebo
stanovit odlišnou výpovědní dobu. Dle autorky je vhodné uvádět výčet vážných důvodů
v nájemní smlouvě pouze demonstrativně, aby se smluvní strany nepřipravily o flexibilitu,
kterou jim komentované ustanovení nabízí.

10.5.3.

Výpověď z nájmu na dobu určitou

Nájem sjednaný na dobu určitou je přípustné vypovědět pouze z důvodů uvedených
v zákoně nebo ve smlouvě. Zákonné důvody výpovědi reflektují zvláštní povahu činnosti
realizované v prostoru sloužícím podnikání.364 Sjednají-li si smluvní strany vlastní výpovědní
důvody, je pod sankcí neplatnosti třeba je doplnit smluvním ujednáním o délce výpovědní
doby.365
10.5.3.1. Výpověď nájemce
Zákon umožňuje nájemci výpověď z nájmu před uplynutím doby pouze ze tří důvodů: (i)
ztráty způsobilosti k činnosti, pro kterou je předmět nájmu určen, (ii) nezajistí-li pronajímatel
nájemci adekvátní náhradní prostor, stane-li se předmět nájmu z objektivních důvodů k této
činnosti nezpůsobilým, a konečně, (iii) porušuje-li pronajímatel hrubě vůči nájemci své
povinnosti.
První z výpovědních důvodů je zvláštním případem změny poměrů, přičemž ztráta
způsobilosti k činnosti nemusí tkvět pouze ve ztrátě podnikatelského nebo obdobného
veřejnoprávního

oprávnění, ale může vyplývat například i ze členství v určitém sdružení,

v oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví nebo určitého certifikátu kvality.366 V odborné
literatuře se lze setkat s názorem, že podstatné není, zda vede ztráta oprávnění k tomu,
že nájemce nemůže prostor užívat k účelu smluvenému ve smlouvě, ale k účelu, ke kterému je
předmět nájmu určen dle veřejnoprávních předpisů, tj. dle StavZ.367 Autorka sice s jazykovým
výkladem citovaných autorů souhlasí, a to obzvlášť ve světle judikátu Ústavního soudu
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367

Hulmák, op. cit., str. 514.
Dejlová, op. cit., str. 406.
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz., zvláštní část: k § 23082310.
§ 2229 NOZ.
Hulmák, op. cit., str. 502.
Dejlová, op. cit., str. 390, Bajura, op. cit., k § 2308.
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o podmínkách vyplnění mezer v zákoně užitím legálních definic z jiných právních předpisů,368
ale i přesto má za to, že takovýto výklad je v rozporu se smyslem a účelem zákona.369
Ad absurdum by vedl k tomu, že výpovědním důvodem by mohla být i rekolaudace předmětu
nájmu na nebytový prostor. Dle názoru autorky jde pouze o terminologickou nekonzistenci.
Konečnou odpověď však přinese až s časem soudní judikatura.
Druhým výpovědním důvodem je objektivní ztráta způsobilosti předmětu nájmu.
Pronajímatel se může tomuto sankčnímu následku vyhnout, poskytne-li nájemci adekvátní
náhradní prostor. I zde se lze setkat s názorem, že ztrátu způsobilosti předmětu nájmu
nepředstavuje ztráta způsobilosti k účelu sjednanému ve smlouvě, nýbrž k účelu, ke kterému je
prostor určen dle veřejnoprávních předpisů, zejm. dle stavebních předpisů.370 Hulmák uvádí, že
způsobilost předmětu nájmu je třeba v souladu s § 2205 písm. b) NOZ posuzovat podle účelu
vyjádřeného ve smlouvě, který se ale může zakládat i rozpor s veřejnými předpisy, a to například
s předpisy hygienickými.371 Ztrátu způsobilosti je třeba hodnotit objektivními měřítky a případné
zavinění ze strany pronajímatele je bez významu. Typicky se bude jednat o různé havárie,
přírodní katastrofy nebo již zmiňované změny legislativy.372
Pronajímatel může výpovědi zabránit, poskytne-li nájemci adekvátní náhradní prostor,
tj. prostor nacházející se ve stejné obci a co do rozlohy, kvality i vybavenosti odpovídající
prostoru původnímu,373 způsobilý k účelu, pro který byl původní prostor pronajímán.
Přiměřenost náhradního prostoru bude vždy třeba posuzovat dle okolností konkrétního případu.
De lege ferenda by dle autorky mělo být z důvodu negativního dopadu do majetkové sféry
nájemce pro tyto případy zakotveno právo nájemce na slevu na nájemném, povede-li přesunutí
provozovny podnikatele ke zmenšení jeho zákaznické základny.
Konečně, posledním výpovědním důvodem je hrubé porušování povinností pronajímatele
ze zákona anebo ze smlouvy. V nájemní smlouvě je možné stanovit, které jednání pronajímatele
představuje její hrubé porušení a/nebo výpověď z tohoto důvodu podmínit předchozí výzvou
nájemce.
368
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Usnesení Ústavního soudu ze dne 31.07.1996 ve věci sp. zn. III.ÚS 124/96:„Jednotnost právního řádu je
v rovině právního jazyka kromě jiného spjata s konstantností významů, přisuzovaných jazykovým výrazům, tj.
s vyloučením polysémie a homonymie. Výjimkou je pouze rozlišování samotným zákonodárcem, a to explicitně
formou legální definice nebo implicitně, tzn. když je odlišnost významů, přisuzovaných jednomu výrazu, zřejmá
z kontextu. Pakliže tedy právní předpis obsahuje legální definici pojmu, omezující její použití pouze pro účely
daného předpisu, plyne z toho nutnost odlišení ve vztahu k významu stejného pojmu, obsaženého v jiných
předpisech.” In: Dejlová, op. cit., str. 394.
K požadavku souladnosti s veřejnoprávním určením prostor se autorka podrobně vyjadřovala v části 3.1.
Dejlová, tamtéž; Bajura, tamtéž.
Hulmák, op. cit., str. 502.
Dejlová, op. cit., str. 391; Bajura, op. cit., k § 2308.
Bajura, tamtéž.
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10.5.3.2. Výpověď pronajímatele
Zákon umožňuje pronajímateli vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou
pouze ze dvou důvodů.
Prvním z nich je, má-li být nemovitost, v níž se pronajatý prostor nachází, odstraněna
nebo přestavována tak, že to brání dalšímu užívání pronajatého prostoru a pronajímatel to
v okamžik uzavření smlouvy nemusel ani nemohl předvídat. S ohledem na zákaz pronajímatele
provádět na předmětu nájmu po dobu trávní nájmu svévolně změny374 půjde pouze o případy
odstranění nemovitosti nebo její přestavby z důvodů (nejčastěji dle vykonatelného rozhodnutí
dle StavZ), které nastaly po uzavření smlouvy a o kterých nemohl v okamžik kontraktace vědět
a ani je předpokládat.375
Druhým výpovědním důvodem je hrubé porušení povinností plynoucích ze zákona anebo
ze smlouvy nájemcem. Zákonodárce demonstrativně uvádí jako příklady tohoto porušení
ponechání štítů a návěstí i přes výzvu pronajímatele k nápravě v rozporu s § 2305 NOZ,
a prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo úhrad na služby spojené s užíváním předmětu
nájmu trvající déle než jeden měsíc.
Pod hrubým porušením si lze dále představit například přenechání předmětu nájmu
do užívání třetí osobě bez souhlasu pronajímatele, soustavné neprovádění běžné údržby
předmětu nájmu nebo nedovolené změny pronajaté věci,376 a provozování jiné než ujednané
činnosti v předmětu nájmu nebo podstatné změny jejího výkonu.377 Smluvním stranám lze
doporučit, aby případy takového jednání nájemce vymezily demonstrativně ve smlouvě
a případně i stanovily povinnost k předchozí výzvě pronajímatele.
10.5.3.3. Obdobné užití ustanovení o nájmu bytu a domu dle § 2311 NOZ
V praxi činí nemalé interpretační potíže ustanovení § 2311 NOZ podle kterého se užijí
obdobně ustanovení o skončení nájmu bytu a domu na dobu určitou. Vyvstávají dvě zásadní
otázky, totiž (i) která z těchto ustanovení se mají použít a dále, (ii) zda se užijí jen na nájmy
prostor sloužících podnikání na dobu určitou nebo i pro nájmy uzavřené na dobu neurčitou.

374

§ 2009 NOZ.
Bajura, op. cit., k § 2309; Dejlová, op. cit., str. 398; Hulmák, op. cit., str. 506.
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Hulmák, op. cit., str. 305.
377
Dejlová spekuluje o eventuální chybě v psaní, kdy namísto odkazu na § 2305 měl podle ní být v komentovaném
ustanovení uveden § 2304, a to z důvodu větší míry závažnosti jeho porušení. In: Dejlová, op. cit., str. 400.
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Odborná veřejnost se shoduje v aplikaci výlučně těch ustanovení, která se týkají nájmu
bytu a domu na dobu určitou.378 Dospívá však k odlišným závěrům ohledně toho, která
ustanovení konkrétně to jsou. Dle části odborné veřejnosti jde o rozšíření výpovědních důvodů
o výpověď z důvodu výhrady rebus sic stantibus dle § 2287 NOZ379 a o relocatio tacita
dle § 2285 NOZ.380 Ojediněle se lze setkat i s názorem, že se aplikují i výpovědní důvody
pronajímatele podle § 2288 NOZ.381
Ze systematického zařazení komentovaného ustanovení za právní úpravu výpovědi
z nájmů na dobu určitou a jeho předřazení před úpravu výpovědi z nájmu na dobu neurčitou
vyplývá dle autorky nade vší pochybnost, že obdobné užití úpravy skončení nájmu bytu a domu
na dobu určitou se vztahuje výlučně na výpovědi nájmu prostoru sloužícího podnikání
uzavřeného na dobu určitou.
Z tohoto důvodu nemůže souhlasit s posledními dvěma prezentovanými názory.
Výpovědní důvody pronajímatele vypočtené v § 2288 NOZ upravují výpovědi z nájmů domu
a bytu uzavřeným na dobu neurčitou a jako takové se neaplikují. 382 Použití úpravy prolongace
nájmu dle § 2285 NOZ považuje z tohoto důvodu nejen za nepřípustné, neboť by založila dvojí
režim relocatio tacita (pro nájmy na dobu určitou dle ustanovení o nájmu bytu a pro nájmy
na dobu neurčitou dle obecných ustanovení o nájmu), ale i nelogickou, neboť by pro pojmově
kratší nájmy na dobu určitou vyžadovala užívání předmětu nájmu po delší dobu než je tomu
u nájmů na dobu neurčitou, tj. tři měsíce oproti jednomu měsíci. Obnovení nájmu se dle autorky
bude vždy řídit § 2230 NOZ,383 i když uznává, že i v tomto případě přinese konečné rozřešení
až soudní praxe.
10.5.4.

Zákaz výpovědi a odstoupení od smlouvy dle InsZ

V praxi se lze častokrát setkat s výpovědním důvodem spočívajícím ve zjištění úpadku
druhé smluvní strany dle InsZ. Takto formulovaný výpovědní důvod je pro rozpor s veřejným
pořádkem neplatný,384 neboť zákonodárce v § 257 InsZ stanovil zákaz výpovědi a odstoupení
od nájemní nebo podnájemní smlouvy pro prodlení dlužníka s placením nájemného nebo jiné
úhrady, ke kterému došlo před rozhodnutím o úpadku, anebo pro zhoršení majetkové situace
dlužníka. Účelem zákazu je ochrana majetkové podstaty úpadce a zájmu úpadce i jeho věřitelů
378

Bajura, op. cit., k § 2311; Dejlová, op. cit., str. 403; Hulmák, op. cit., str. 513.
Dejlová, op. cit., str. 404; Hulmák, tamtéž.
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Hulmák, op. cit., str. 513. Bajura, op. cit., k § 2311.
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Dejlová, op. cit., str. 404.
382
Ke shodnému závěru dospěl též Hulmák, tamtéž.
383
Ke shodnému závěru dospěla též Dejlová, str. 102.
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§ 1 odst. 2) NOZ.
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na pokračování v podnikání. Tato ochrana ovšem neplatí v případech, kdy se nájemce dostane
do prodlení až po prohlášení úpadku; tehdy lze práva na výpověď nebo odstoupení od smlouvy
využít.385
10.5.5.

Námitkové řízení

Vypovídaná smluvní strana je oprávněna vznést proti výpovědi v prekluzivní lhůtě
1 měsíce ode dne jejího doručení v písemné formě námitky. Právo námitkového řízení zaniká
v důsledku fikce při vyklizení předmětu nájmu podle § 2213 NOZ.386
Předmětem námitek je neoprávněnost výpovědi, tzn. námitky směřují proti důvodu
výpovědi (ať již co do jeho existence nebo co do nesprávné kvalifikace).387 Podání námitek
u vypovídající smluvní strany představuje conditione sine qua non pro zvláštní určovací žalobu
dle třetího odstavce komentovaného ustanovení.
Vypovídající strana může do jednoho měsíce od doručení námitek vzít svou výpověď zpět.
Nájem pak pokračuje za týchž podmínek, jako by k podání výpovědi nikdy nedošlo. Zpětvzetí
lze učinit v jakékoliv formě.388
V ostatních případech je vypovídaná strana oprávněna podat ve lhůtě dvou měsíců
od marného uplynutí lhůty ke zpětvzetí výpovědi u soudu žalobu na určení neplatnosti výpovědi.
I v tomto případě je lhůta prekluzivní a hmotněprávní, tj. není-li doručen poslední den lhůty,
soud žalobní návrh odmítne z úřední povinnosti. Aktivně legitimovanou bude vypovídaná
smluvní strana a pasivně legitimovanou strana vypovídající.389 Jde o určovací žalobu sui generis
a při podání žalobního návrhu není třeba prokazovat naléhavý právní zájem.390
10.6.

Zánikem předmětu nájmu

Dalším případem zániku nájmu v důsledku právní skutečnosti nezávislé na vůli smluvních
stran je zánik nájmu v důsledku zániku pronajaté věci dle § 2226 odst. 1) NOZ.
Judikatura vztahující se k předchozí právní úpravě k případům zániku pronajaté věci uvedla,
že „zánik nájmu v důsledku zničení předmětu nájmu je zvláštním případem dodatečné
385
386
387
388
389
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Hásová, op. cit., str. 1011.
Hulmák, op. cit., str. 517.
Bajura, op. cit., k § 2314.
§ 559 NOZ.
Dejlová, op. cit., str. 412.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.10.2009 ve věci sp. zn. 26 Cdo 845/2008: „Uvedené ustanovení
upravuje specifický případ určovací žaloby, jejíž uplatnění je právě s ohledem na její zvláštní povahu a účel jí
sledovaný časově omezeno 60-ti denní lhůtou, jež je svou povahou lhůtou hmotněprávní, prekluzivní, a nemůže
se uplatnit mimo její rámec. Žalobce (nájemce) nemusí v tomto případě prokazovat naléhavý právní zájem na
požadovaném určení, jako je tomu u určovací žaloby podle § 80 písm. c) o. s. ř.“ In: Bajura, op. cit., k § 2314.
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nemožnosti plnění podle § 575 ObčZ 1964. Zničením předmětu nájmu se myslí faktický zánik
předmětu nájmu, kdy již nelze čerpat jeho užitné vlastnosti; naopak zničením předmětu nájmu
není dočasná ztráta jeho způsobilosti k užívání. Pouhé poškození věci není jejím zánikem,
nájemci svědčí například právo na slevu, prominutí nájemného nebo právo na odstoupení
od smlouvy a pronajímateli vzniká povinnost způsobilost předmětu nájmu obnovit.“391 Za zničení
věci byl judikaturou považován nejen její faktický zánik, ale i provedení takových stavebních
úprav, že se předmět nájmu již ve stavbě nenachází.392
V souladu s citovanou judikaturou přiznává druhý odstavec komentovaného ustanovení
nájemci v případě částečného zániku pronajaté věci buď právo na slevu na nájemném a nebo
právo podat z nájmu výpověď bez výpovědní doby. Výpověď musí být odůvodněná a je nutné
v ní skutkově vymezit její důvod tak, aby nebylo možné jej zaměnit s jiným.393 Rozhodne-li
se nájemce v nájmu pokračovat a uplatnit slevu na nájemném, bude její přiměřenost nutno
posuzovat podle okolností konkrétního případu, zejména s ohledem na poměr zaniklé části vůči
zbytku pronajaté věci a na dopad zániku části věci do užívání předmětu nájmu.394 S ohledem
na absenci zvláštní zákonné úpravy je nájemce oprávněn učinit volbu, který z nároků vůči
pronajímateli při částečném zničení věci uplatní, v obecné promlčecí lhůtě tří let.395
10.7.

Splynutím

Splynou-li obě dvě smluvní strany v jednom subjektu, dojde ex lege k zániku obligace
s právními účinky ex nunc. Právní úpravu konsolidace nalezneme v § 1993 NOZ. Soudní
judikatura konstantně připouští zánik závazku splynutím i pro nájemní vztahy.396
Právním důvodem konsolidace závazku může být univerzální sukcese, tj. například dědění
či fúze, ale i singulární sukcese, tj. převod vlastnického práva nebo vypořádání podílového
spoluvlastnictví.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2012 ve věci sp. zn. 25 Cdo 4850/2009.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 9. 2005 ve věci sp. zn. 26 Cdo 2669/2004: „Za zničení bytu ve smyslu
uvedeného ustanovení lze považovat nejen fyzický zánik stavby, v níž se byt nachází, ale též takovou stavební
úpravu stavby, po které se v ní byt již nadále fakticky nenachází, Okolnost, zda si tento prostor zachoval své
stavebnětechnické určení podle původního kolaudačního rozhodnutí, či zda byl rekolaudován, není již v tomto
směru významná.“
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Je otázkou, zda k zániku nájmu dochází i v případě splynutí subjektu pronajímatele
a podnájemce, když tyto subjekty nejsou stranami téhož právního vztahu.397 V dané situaci si
konkuruje právo vlastnické jako právo absolutní působící erga omnes a právo podnájemní, které
je právem užívacím působícím inter partes.398 Judikatura přitom v minulosti konkurenci
vlastnického a užívacího práva k téže věci kategoricky vyloučila: „Stala-li se osoba, jíž svědčilo
právo osobního užívání bytu ve smyslu ustanovení § 152 a násl. občanského zákoníku ve znění
před novelou provedenou zákonem č. 509/1991 Sb., vlastníkem, resp. spoluvlastníkem,
nemovitosti, v níž se byt nacházel, mělo to za následek zánik jejího práva osobního užívání bytu,
neboť je pojmově vyloučeno, aby vlastník užíval byt v domě ve svém vlastnictví z jiného právního
důvodu než z titulu vlastnického práva k domu, v němž se byt nachází; je tedy pojmově
vyloučeno, aby byl současně zavázaným i oprávněným z užívacího vztahu.“399 Per anologiam lze
tyto závěry aplikovat i na podnájem,400 resp. na veškeré uživatelské právní tituly k pronajaté věci
založené jinak než vlastnickým právem. Užívací vztah zaniká v souladu s § 1993 NOZ ex lege
bez dalšího a nájemci vůči pronajímateli (podnájemci) nepřísluší žádná sankční oprávnění,
vyjma případného nároku na vydání majetkové újmy, lze-li presumovat zavinění na straně
podnájemce (tj. ve všech případech, kdy ke splynutí došlo v důsledku dvoustranného právního
jednání) a vyjma případů, kdy si je strany v podnájemní smlouvě výslovně sjednaly.
10.8.

Zánikem subjektu nájemního vztahu
10.8.1.

Zánik nájmu v důsledku smrti fyzické osoby

V důsledku smrti subjektu nájmu nedochází nutně k zániku závazkového vztahu.
K zániku povinností ze smlouvy dochází pouze bylo-li plnění takové povahy, že jej měl vykonat
osobně dlužník a k zániku práv pouze bylo-li plnění omezeno pouze na osobu věřitele.401
Obecně není plnění práv a povinností pronajímatele z nájmu vázáno výlučně na jeho
osobu a přechází na jeho právní nástupce (dědice, popř. stát, jde-li o odúmrť).
Na právní nástupce nájemce přechází nepochybně jeho dluhy. V případě oprávnění
nájemce užívat pronajatou věc je situace složitější, neboť na rozdíl od nájmu bytu a nájmu
397
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. října 2005 ve věci sp. zn. 33 Odo 1108/2004: „Bylo-li podnájemci
umožněno provozovat svou činnost v nebytových prostorách, které si od pronajímatele pronajal nájemce, dělo se
tak na základě jeho vztahu s nájemcem, avšak vztah mezi ním a pronajímatelem tím založen nebyl.“
TICHÝ, Milan. Splynutí osoby pronajímatele a osoby podnájemce: Když se podnájemce stane vlastníkem
(pronajaté a dále podnajaté) věci [online]. 19.6.2018 [cit. 2019-02-11]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/splynuti-osoby-pronajimatele-a-osoby-podnajemce-kdyz-se-podnajemcestane-vlastnikem-pronajate-a-dale-podnajate-veci-107703.html
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. října 2005 ve věci sp. zn. 26 Cdo 1464/2005. In: Tichý, tamtéž.
Tichý, tamtéž.
§ 2009 NOZ.
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domu402 zákonodárce přechod užívacího titulu nijak neupravil. Autorka má za to, že je-li kauzou
nájemní smlouvy provozování podnikatelské činnosti nájemce, je oprávnění užívat předmět
nájmu za tímto účelem vázáno pouze na jeho osobu, tj. jde o plnění omezené na osobu věřitele
dle komentovaného ustanovení, které jeho smrtí zaniká, a to i v případech, kdy je v provozování
živnosti při úmrtí podnikatele pokračováno dle § 13 zák. č. 455/1991 Sb., živnostenského
zákona, jelikož tato úprava se vztahuje k veřejnoprávnímu oprávnění a nikoliv k právnímu titulu
k provozovně zemřelého živnostníka.
10.8.2.

Zánik nájmu v důsledku zániku právnické osoby bez právního
nástupce

Zvláštním případem zániku nájmu je jeho zánik v důsledku zániku právnické osoby
bez právního nástupce, kdy k zániku nájemního vztahu dochází okamžikem výmazu právnické
osoby z veřejného rejstříku,403 popř. dnem skončení likvidace, nepodléhá-li zápisu ve veřejném
rejstříku.404
10.9.

Rozhodnutím soudu

Dalším způsobem zániku nájmu je jeho zrušení konstitutivním rozhodnutím soudu
za podmínek dle § 2000 NOZ, o kterých bylo pojednáno v části 5.1.1.2., jejímž předmětem byly
nájemní vztahy uzavřené na neobvykle dlouhou dobu. Ke zrušení nájmu dochází s účinky
ex nunc právní mocí soudního rozhodnutí.

10.10.

Práva a povinnosti smluvních stran při skončení nájmu

Smluvním stranám vznikají při skončení nájmu určité povinnosti (a jim odpovídající
práva druhé smluvní strany), přičemž nejvýznamnější z nich je nárok nájemce na vydání
zhodnocení, provedl-li na předmětu nájmu se souhlasem pronajímatele úpravy, nárok na vydání
náhrady za převzetí zákaznické základny a povinnost nájemce k odevzdání pronajaté věci.
Smluvním stranám mohou také vznikat další práva a povinnosti ze smlouvy (např. na vrácení
složené kauce, vydání věcí ze zástavy apod.).

§ 2279 – § 2284 NOZ.
§ 185 NOZ.
404
§ 186 NOZ.
402
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10.10.1.

Odevzdání věci

Skončením nájmu zaniká i ius utendi nájemce k pronajatému prostoru a dle § 2225 NOZ
je povinen předat jej vyklizený zpět pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím
k obvyklému opotřebení při řádném užívání, ledaže věc zanikla.
Při posuzování míry obvyklého opotřebení je třeba vycházet z objektivních hledisek,
tzn. opotřebení každé obdobné věci při řádném užívání s náležitou péčí a nikoliv v rozporu
s jejím určením.405 Dle komentovaného ustanovení se přihlíží k zápisu o stavu pronajaté věci,
byl-li při odevzdání nájemci pořízen. V případech nájmu prostor sloužících podnikání bývá
sepsání předávacího protokolu běžnou praxí a smluvním stranám by tak nemělo činit potíže
určit, zda stav předmětu nájmu odpovídá míře běžného opotřebení či nikoliv.
Konkretizaci této povinnosti nalezneme ve druhém odstavci komentovaného ustanovení,
které zakotvuje tzv. ius tollendi,406 tj. oddělit si vše, co do věci nájemce vložil nebo vnesl
vlastním nákladem, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata věci nebo její užívání. Zhoršení
podstaty věci nebo jejího užívání je třeba posuzovat ve vztahu k okamžiku, kdy nájemce věc
převzal a nikoliv ke dni, kdy ji předává.407 Byť by se dle latinského označení mohlo zdát, že jde
o právo, ze samotné dikce komentovaného ustanovení, z povinnosti předat nemovitost
vyklizenou a z povinnosti odstranit veškeré změny věci provedené bez souhlasu pronajímatele
dle § 2220 odst. 2) NOZ vyplývá, že jde o povinnost. Nevztahuje se ale na změny, které nájemce
provedl se souhlasem pronajímatele dle § 2220 NOZ a za které mu přísluší zhodnocení.408
Povinnost nájemce předat předmět nájmu nejpozději v den skončení nájmu vyplývá
přímo ze zákona a pronajímatel není povinen jej k tomu jakkoliv vyzvat. Nepředá-li nájemce
pronajatý prostor řádně (vyklizený) a včas (v poslední den nájmu)409 a nejsou-li naplněny
podmínky pro relocatio tacita, dostává se do prodlení, a vedle případné náhrady škody je
povinen vydat pronajímateli bezdůvodné obohacení, které mu za dobu prodlení vzniklo
v důsledku užívání prostoru bez právního důvodu. Předá-li nájemce vyklizený prostor včas,
avšak nikoliv řádně, tj. ve stavu neodpovídajícímu běžnému opotřebení nebo neodstraní-li
změny, které provedl bez souhlasu pronajímatele, může se pronajímatel domáhat náhrady škody,
a to i formou restitutio in integrum dle § 2951 NOZ.410
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Dejlová, op. cit., str. 87.
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz., zvláštní část: k § 2225.
407
Dejlová, op. cit., str. 89.
408
Bajura, op. cit., k § 2225.
409
Bajura, op. cit., k § 2225.
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Hulmák, op. cit., str. 305.
406
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I tato právní úprava je dispozitivní a smluvní strany se od ní mohou odchýlit a to jak stran
termínu předání, tak stavu pronajaté věci, příp. i rozšířit sankční ujednání při prodlení nájemce.
10.10.2.

Vydání zhodnocení pronajímatelem

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, provádí změny předmětu nájmu nájemce na svůj
náklad a pronajímatel je povinen se s ním vyrovnat při skončení nájmu podle míry
zhodnocení.411 Jedná se o ustanovení dispozitivního charakteru, které je možné vyloučit
či omezit. Stejně tak je možné ujednat namísto vydání zhodnocení úhradu nájemcem
vynaložených nákladů.
Odborná literatura upozorňuje na nejasnost termínů „vyrovnat se“ a „míra
zhodnocení“.412 Stran termínu „vyrovnat se“ provádí Dejlová komparaci se starou právní
úpravou a uzavírá, že se jím rozumí poskytnutí úhrady.413 S tímto výkladem lze jedině souhlasit.
Ohledně pojmu zhodnocení bývá v odborné literatuře414 častokrát odkazováno na byť
odlišný, tak nikoliv nepodobný, institut bezdůvodného obohacení. Nárok na vydání
bezdůvodného obohacení se od nároku na vydání zhodnocení liší okamžikem vzniku
pohledávky415, když nárok na vydání zhodnocení vzniká v okamžik skončení nájmu bez výzvy
nájemce.416
Výše zhodnocení bude v souladu s aplikovatelnou judikaturou určována „rozdíl(em) mezi
cenou nemovitosti před provedením investic a po něm“417, tj. bude tvořena protihodnotou toho,
o co se zvětšila hodnota předmětu nájmu po provedení změny oproti hodnotě věci před jejím
provedením v okamžik skončení nájmu. K této otázce se vyjádřil Nejvyšší soud ČR ve svém
rozsudku ze dne 29. 11. 2005, sp. zn. 28 Cdo 1138/2005 následovně: „Vznik nároku nájemce
na úhradu nákladů nájemce spojených se změnou věci, vynaložených se souhlasem
pronajímatele je podmíněn jednak změnou na věci provedené se souhlasem pronajímatele (byť se
k úhradě takových nákladů nezavázal) a jednak skončením nájmu. Za „skončení nájmu“ je tu
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§ 2220 odst. 1) NOZ.
např. Dejlová, op. cit. str. 71.
413
Dejlová, tamtéž.
414
Bajura, op. cit., k § 2220; Hulmák, op. cit., str. 288.
415
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. 28 Cdo 314/2004: „Nárok na náhradu nákladů spojených
se změnami, provedenými se souhlasem pronajímatele nájemcem na pronajaté věci, je samostatným
občanskoprávním nárokem, jehož uplatnění podléhá obecné promlčecí době; nelze jej posuzovat podle
ustanovení o bezdůvodném obohacení.“
416
§ 1958 odst. 1) NOZ: „Je-li čas plnění přesně ujednán nebo jinak stanoven, je dlužník povinen plnit i bez vyzvání
věřitele.“
417
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2006, sp. zn. 33 Odo 1184/2005. Poznámka autorky: citovaný judikát
se sice vztahuje k vydání bezdůvodného obohacení, ale je aplikovatelný i na případy zhodnocení předmětu
nájmu pro shora uváděnou podobnost obou institutů.
412
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nutno považovat skončení nájemního vztahu, bez ohledu na nástupnictví v osobě pronajímatele.
Zhodnocení nemovitosti pak musí být vyčísleno podle stavu ke dni skončení nájmu.“418
Smluvním stranám samozřejmě nic nebrání si konkrétní výši zhodnocení stanovit
dohodou přímo ve smlouvě nebo prostřednictvím dodatku. Pokud tak neučiní a nedohodnou-li se
ani při skončení nájmu, může být výše zhodnocení předmětu nájmu předmětem soudního sporu,
v jehož průběhu bude určena soudním znalcem. Míru zhodnocení lze určit jedině porovnáním
původního stavu se stavem po provedení úprav, resp. v okamžik skončení nájmu.
Mezi neodbornou veřejností se lze častokrát setkat s nepravdivým názorem, že míra zhodnocení
je synonymní s nákladovostí změn předmětu nájmu a nájemci jsou pak negativně překvapeni
zjištěním, že tomu tak není.
Jak jsem již uvedla, nárok na vydání zhodnocení předmětu nájmu vzniká v okamžik
skončení nájmu, a to bez odhledu na to, zda za trvání nájemního vztahu došlo ke změně vlastníka
předmětu nájmu. Nájemce má v takovém případě nárok vůči novému vlastníkovi, jak ostatně
v minulosti judikoval i Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. 26 Cdo
410/2010: „Nárok nájemce vyplývající z § 667 odst. 1 věty čtvrté ObčZ na náhradu nákladů jím
vynaložených na pronajatou věc směřuje vůči subjektu, který je pronajímatelem ke dni zániku
nájemního vztahu.“419 Toto pravidlo se ovšem neuplatní v případech singulární sukcese
podle § 2221 odst. 2) NOZ, kdy o souhlasu původního vlastníka s provedením změn nový
vlastník nevěděl, 420 kterými se zabývala část 9.3.1.2. této práce. Nezaváže-li se nový vlastník ze
své vůle k vydání zhodnocení nebo k jiné kompenzaci zároveň se vzdáním se práv dle § 2220
odst. 2) NOZ, nelze po něm ničeho považovat a nájemce má povinnost změny věci odstranit.
Na původním pronajímateli (převodci) se nájemce nemůže domáhat vydání zhodnocení,421
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2005, sp. zn. 28 Cdo 1138/2005.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. 26 Cdo 410/2010.
Shodné stanovisko zaujal Nejvyšší soud ČR také v již citovaném rozsudku ze dne 29. 11. 2005 ve věci sp. zn. 28
Cdo 1138/2005: „Za „skončení nájmu“ je tu nutno považovat skončení nájemního vztahu, bez ohledu na
nástupnictví v osobě pronajímatele. Zhodnocení nemovitosti pak musí být vyčísleno podle stavu ke dni skončení
nájmu.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.07.2002 ve věci sp. zn. 26 Cdo 866/2002: „Na nabyvatele vlastnického
práva k pronajaté věci nepřechází závazek jeho právního předchůdce, který rámec nájemního vztahu přesahuje,
např. závazek strpět změnu podstaty věci (její části), která je předmětem nájemního vztahu. Z právní úpravy
nájemního vztahu (srov. např. § 667, 669 ObčZ 1964) naopak vyplývá, že zásah do pronajaté věci (její změny,
opravy) je podmíněn souhlasem pronajímatele - vlastníka. Okolnost, že jeho právní předchůdce dal souhlas se
změnou podstaty věci, která je předmětem nájmu (jako tomu bylo v případě předmětných stavebních úprav),
nemůže jít jejímu vlastníkovi (nabyvateli) k tíži.“
Již citovaný Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. 26 Cdo 410/2010 dále uvádí: „Vznikáli (navíc) nájemci uvedené právo vůči pronajímateli až v okamžiku zániku nájmu, je nájemce v té době v právním
vztahu se subjektem, který byl tehdy pronajímatelem, tj. v poměrech dané věci se žalovanými. Proto je oprávněn
tento nárok uplatnit v rámci existujícího právního vztahu vůči subjektu, který byl pronajímatelem v době
ukončení nájmu; nárok nemůže uplatnit vůči subjektu, s nímž v době skončení nájmu nebyl v žádném právním
vztahu. Navíc vůči dřívějšímu pronajímateli by mohlo být právo nájemce podle § 667 odst. 1 věty čtvrté ObčZ
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ale náhrady škody, která mu vznikla v souvislosti se zánikem tohoto práva (která bude odpovídat
výší zhodnocení) a uvedením předmětu nájmu do původního stavu (ve výši nákladů
vynaložených na odstranění změn).
10.10.3.

Náhrada za převzetí zákaznické základny

Právo na náhradu za převzetí zákaznické základny obsažené v § 2315 NOZ je zcela novým
právním institutem, který má reflektovat zvýšení atraktivity předmětu nájmu pro dalšího
nájemce, které vzniklo v důsledku podnikatelské činnosti původního nájemce.
Komentované ustanovení podmiňuje nárok na náhradu několika kumulativními podmínkami:
(i) k ukončení nájmu došlo výpovědí pronajímatele, ledaže šlo o výpověď pro hrubé porušení
povinností nájemce, (ii) nájemce vytvořil zákaznickou základnu a (iii) jejím převzetím vznikla
pronajímateli nebo novému nájemci výhoda.
Podmínka dle bodu (i) je splněna, byl-li nájem ukončen výpovědí ze strany pronajímatele.
Je přitom bezpředmětné, zda šlo o nájem na dobu určitou nebo neurčitou. Jedinou podmínkou je,
že důvodem výpovědi nebylo hrubé porušení povinností nájemce, tzn. že nešlo o výpověď
ve zkrácené lhůtě u nájmů na dobu neurčitou dle § 2312 NOZ, o výpověď dle § 2309 písm.
b) NOZ u nájmů na dobu určitou nebo o výpověď z důvodu jednání nájemce, které bylo
smlouvou výslovně jako hrubé porušení jeho povinností označeno. A forteriori náhrada
nepřísluší ani při výpovědích dle § 2220, § 2228 odst. 1) až odst. 3), § 2232 NOZ, 422
a dle § 2002 NOZ. Náhrada nepřísluší ani při tzv. „okamžité výpovědi“ při změně vlastníka
pronajaté věci dle § 2222 odst. 2) NOZ. Případný zásah do majetkové sféry nájemce je v tomto
případě kompenzován odstupným dle § 2223 NOZ.423
Druhou podmínkou je požadavek na vybudování zákaznické základny v pronajatém prostoru
nájemcem. Nárok na náhradu nevzniká pokud nájemce pouze zákaznickou základnu převzal
od předchozího nájemce nebo pokud jí sice prokazatelně vybudoval, ale váže se k jeho osobě
a nikoliv k pronajatému prostoru.424
Poslední podmínkou je, že novému nájemci nebo pronajímateli vznikla převzetím zákaznické
základny výhoda, tj. plyne jim z ní určitý ekonomický přínos spočívající v užívání zavedeného
prostoru. Tato výhoda může z logiky věci plynout pouze subjektům se stejným nebo obdobným
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1964 promlčeno, jestliže by nájemní vztah skončil až po uplynutí obecné (tříleté) promlčecí doby; v takovémto
případě by byla aplikace citovaného ustanovení „zmařena“, jak správně namítl dovolatel.“
Dejlová, op. cit., str. 414; Hulmák, op. cit., str. 520; Bajura, op. cit., k § 2315.
Hulmák, op. cit., str. 520.
Dejlová, op. cit., str. 414, Hulmák, op. cit., str. 520.
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předmětem činnosti, kdy lze očekávat, že zákazníci budou v prostoru využívat týchž služeb
nového nájemce.425
Důvodová zpráva uvádí, že náhrada má být poskytována ve výši obvyklé ceny zákaznické
základny,426 avšak neposkytuje žádná vodítka k jejímu určení. Odborná literatura dovozuje,
že indicií pro soudního znalce může být cena odpovídající nákladům, které běžný podnikatel
musí na vybudování srovnatelné a z ekonomického pohledu stejně přínosné zákaznické základny
vynaložit, reálná využitelnost této základny ze strany pronajímatele či nového nájemce, její
charakter a složení, rozdíly v činnosti subjektů, doba mezi skončením nájmu a převzetím této
základny,427 příp. porovnání obratu nového nájemce s nájemcem předchozím.428 Posledně
uvedené měřítko považuje autorka za méně vhodné, neboť obrat je ovlivněn mnoha faktory
a jeho zvýšení nebo snížení nemusí vždy korelovat se změnou počtu zákazníků. Při určení
výhody, která plyne z vybudované zákaznické základny pronajímateli lze vycházet z rozdílu
mezi obvyklou cenou za nájem zavedených prostor a obvyklou cenou za nájem prostor
bez zákaznické základny.429
Právo na vydání náhrady je právo založené obligačně a jako takové svědčí nájemci vůči
pronajímateli prostor bez ohledu na to, zda výhodu získal on nebo nový nájemce. 430 Dejlová
poukazuje na možnost sjednání dohody o závazku třetí osoby dle § 1769 NOZ, jejímž obsahem
může být sjednání závazku pronajímatele, že se u nového nájemce přimluví, aby náhradu poskytl
on, z čehož mu ale neplynou žádné povinnosti pokud nový nájemce plnění odmítne, anebo
sjednáním slibu pronajímatele, že nový nájemce náhradu poskytne. V tomto případě
je pronajímatel povinen k náhradě škody, odmítne-li třetí osoba (nový nájemce) plnit. Výše
škody pak bude ve výši obvyklé ceny zákaznické základy.431
Právní úprava je dispozitivní. Smluvní strany jí mohou zcela vyloučit nebo stanovit
dohodou přesnou výši náhrady či způsob jejího výpočtu (například fixní částkou za každý měsíc
trvání nájmu předchozím nájemcem) nebo sjednat její úhradu v pravidelných měsíčních platbách
po (ideálně výslovně určenou) dobu, kdy nový nájemce nebo pronajímatel čerpá výhody
zákaznické základny vybudované předchozím nájemcem.432
425

Dejlová, op. cit., str. 413; Hulmák, op. cit., str. 520.
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz., zvláštní část: k § 2315.
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Hulmák, op. cit., str. 521.
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Dejlová, op. cit., str. 416-417.
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Odborná literatura uvádí, že výhoda z převzetí zákaznické základny plyne pouze po omezenou dobu; dříve nebo
později je nutno přičítat množství zákazníků aktivitě nového nájemce nebo pronajímatele (Hulmák, op. cit. str.
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zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012 Dz., zvláštní část: k § 2315.)
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11. Nájem nebytových prostor ve Spolkové republice Německo
Cílem této kapitoly je podat základní přehled o právní úpravě nájmu prostor sloužících
podnikání ve Spolkové republice Německo (dále jen „SRN“) podle Bürgerliches Gesetzbuch
(dále jen „BGB“), v platném znění.
Právní úpravu nájmu nalezneme v § 535 a n. BGB., tj. v oddíle pátém: Nájem a pacht. Nájem
prostoru sloužícího podnikání se řídí obecnými ustanoveními o nájmu, tzn. § 535 až § 548 BGB
a ustanoveními o nájmu bytu taxativně vypočtenými v § 578 BGB.
Základní prvky nájmu dle § 535 BGB zahrnují povinnost pronajímatele předat nájemci
předmět nájmu ve stavu způsobilém k užívání a v takovém stavu jej svým nákladem udržovat
a povinnost nájemce hradit za užívání nájemné.
Při posuzování, zda se bude jednat o nájem rezidenční nebo o nájem prostoru sloužícího
podnikání je východiskem vůle stran vyjádřená v nájemní smlouvě.433 Oproti české právní
úpravě musí být účel nájmu ve smlouvě výslovně uveden.
Obdobně jako v právní úpravě v ČR je možné sjednat zkoumaný závazek i ústně, avšak
pro nájmy uzavírané na dobu delší než jeden rok se při nedodržení písemné formy uplatní fikce,
že jsou uzavírány na dobu neurčitou.434 Obdobně jako NOZ i BGB upravuje relocatio tacita,
dle kterého se nájem prodlužuje na dobu neurčitou, nezmaří-li jej ve lhůtě 2 týdnů některá
za smluvních stran.435 Dle německé právní úpravy se nájem prodlužuje rovnou na dobu neurčitou
a pro zabránění tomuto důsledku je stanovena v porovnání s českou právní úpravou poměrně
krátká lhůta. Dle autorky je takováto právní úprava nepraktická zejména u krátkodobých nájmů,
kdy smluvní strany nemají zájem na jejich prodloužení.
Vyskytnou-li se na předmětu nájmu za jeho trvání vady (a to včetně vad právních, kdy
k předmětu nájmu uplatňuje práva třetí osoba), které zcela nebo částečně znemožňují jeho
užívání, je nájemce oprávněn v závislosti na jejich intenzitě ke slevě nebo k prominutí
nájemného, ledaže tyto negativní důsledky vznikly v souvislosti se zvýšením energické
úspornosti budovy a netrvaly déle než tři měsíce436 nebo ledaže o nich nájemce při zahájení
nájmu věděl a pronajímateli je nevytkl.437 Octne-li se pronajímatel v prodlení s odstraněním
vady, je nájemce oprávněn odstranit ji na svůj náklad a následně požadovat regresní úhradu
433
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po pronajímateli. Tím není dotčeno jeho právo na slevu nebo prominutí nájemného.438 Nájemce
má povinnost veškeré zjištěné vady pronajímateli bez zbytečného odkladu oznámit a neučiní-li
tak, uvedená práva mu nepřísluší a nese odpovědnost k náhradě škody.439
I německá právní úprava podmiňuje užívání předmětu nájmu třetí osobou souhlasem
pronajímatele a nájemce odpovídá za její jednání jako kdyby jej užíval sám.
Na rozdíl od české právní úpravy obsahuje BGB výslovnou povinnost nájemce hradit
nájemné i v případech, kdy z důvodů překážek na své straně nemůže pronajatou věc užívat.
BGB upravuje i nájmy sjednané na neobvykle dlouhou dobu, přičemž ustanovení § 544 BGB
bylo inspiračním zdrojem české právní úpravy dle § 2204 NOZ. Rozdíl je v tom, že německá
právní úprava upravuje případy, kdy je nájem sjednán na dobu delší než 30 let a taktéž vylučuje
jeho aplikaci u nájmů sjednaných na dobu lidského života.440
Nájem na dobu neurčitou zaniká uplynutím výpovědní doby, a to včetně výpovědi
bez uvedení důvodu. Nájem na dobu určitou zaniká vedle uplynutí času taktéž výpovědí
ze zákonných (nebo smluvených) důvodů.441 Nájem je možné ukončit výpovědí bez výpovědní
doby v případech, kdy nelze po vypovídající smluvní straně z vážného důvodu spravedlivě
požadovat, aby v nájmu nadále setrvávala. Zákonodárce dále vymezil několik příkladů
takovýchto vážných důvodů, mezi které spadá například narušování domovního pořádku,442
nemožnost užívání předmětu nájmu v souladu se sjednaným účelem, nebo je-li nájemce
v prodlení po více než dva termíny splatnosti a celková výše jeho dluhu činí alespoň tolik jako
dvě platby nájemného, přičemž tyto důvody se dají zhojit uvedením v řádný stav. Tkví-li takový
vážný důvod v porušení povinnosti některé ze smluvních stran musí být nejprve porušující
smluvní strana vyzvána k odstranění porušení v přiměřené lhůtě nebo varována o možnosti
výpovědi, ledaže je dán o některý z taxativně vypočtených důvodů (např. je-li zřejmé, že svou
povinnost strana nesplní).443
Nájemce je povinen předat při skončení nájmu pronajatou věc zpět pronajímateli ve stavu
odpovídajícím běžnému opotřebení.444 Pro uplatnění nároků z nadměrného opotřebení, nároku
na úhradu nákladů, které nájemce na věc vynaložil, a na odstranění toho, co do pronajaté věci
nájemce vnesl, je stanovena 6 měsíční promlčecí lhůta.445
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§ 536a BGB
§ 536c BGB
Hulmák, op. cit., str. 238.
§ 542 BGB
§ 578 BGB, resp. § 569 odst. 2) BGB
§ 543 BGB.
§ 538 a § 546 BGB
§ 548 BGB
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Lze tedy uzavřít, že právní úprava nájmu prostoru sloužícího podnikání v SRN vykazuje
oproti právní úpravě tohoto institutu v ČR jen drobné odchylky a v základních bodech se s ní
v zásadě shoduje. V některých ohledech ji lze hodnotit jako méně zdařilou (např. krátká lhůta
pro zabránění prolongaci nájmu), v jiných jako více zdařilou (např. stran výjimky z nároku
nájemce na slevu na nájemném, je-li po dobu nejvýše tří měsíců užívání ztíženo nebo
znemožněno v důsledku provádění změn budovy, které mají snížit její energetickou náročnost).
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Závěr
Na základě analýzy zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dospěla
autorka k závěru, že právní úprava nájmu prostoru sloužícího podnikání sice vykazuje určité
nedostatky, ale i přesto ji hodnotí převážně pozitivně.
S účinností NOZ došlo v roce 2014 ke sloučení roztříštěné právní úpravy nájmu prostor
sloužících podnikání, resp. nebytových prostor, do jednoho předpisu. Fragmentárnost právní
úpravy však zůstala do určité míry zachována, když se subsidiárně aplikují ustanovení upravující
nájem obecně a na výpovědi nájmů na dobu určitou i ustanovení o nájmu bytu a domu na dobu
určitou.
Za vítanou změnu lze považovat určení typu nájemního vztahu dle materiálního hlediska,
tj. dle jeho účelu, a nikoliv dle hlediska formálního, tj. určení prostor dle veřejnoprávních
předpisů. Otázka platnosti nájemních smluv uzavřených v rozporu se stavebně-technickým
určením pronajatých prostor je však předmětem odborné debaty.
Příkladem zdařilé právní úpravy je oprávnění nájemce umístit na předmět nájmu,
resp. na budovu, v níž se nachází, štíty, návěstí a jiná znamení a úprava nájemních vztahů
uzavíraných na neobvykle dlouhou dobu souladná s předchozí judikaturou.
Autorka vítá i zachování relocatio tacita, který elegantně řeší případné nároky
z bezdůvodného obohacení vzniknuvší v období od skončení nájmu do uzavření nové nájemní
smlouvy, pokračuje-li nájemce v užívání předmětu nájmu, byť ani v tomto případě se odborníci
zcela neshodují na podmínkách jeho uplatnění.
Další kladnou změnou je uvedení možnosti zápisu nájemního práva do veřejného
seznamu, i když její praktický dopad pravděpodobně nebude natolik účinný, když provedení
vkladu na návrh nájemce je podmíněno souhlasem vlastníka. V souvislosti se slabým postavením
nájemce při změně vlastnictví věci, kdy mu právě zápis v katastru nemovitostí umožňuje unést
důkazní břemeno, by tato úprava měla de lege ferenda obsahovat zákonnou povinnost žádost
o souhlas bezdůvodně neodmítnout nebo fikci souhlasu jako je tomu například u úpravy umístění
štítů a návěstí.
Negativní hodnocení zasluhují i terminologické nekonzistence, které se v NOZ hojně
vyskytují (např. porušuje-li oproti poruší-li), a časté používání relativně neurčitých právních
pojmů, zejména v souvislosti s vymezením práv a povinností smluvních stran (závažné porušení,
hrubé porušení, běžná údržba apod.). Problematická je rovněž absence vodítek pro určení výše
náhrady za ztrátu zákaznické základny, určení míry zhodnocení předmětu nájmu a adekvátnosti
poskytnutého náhradního prostoru.
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Právní úprava sice nemá být kazuistická a má naopak umožňovat subsumpci co nejširšího
počtu případů pod danou hypotézu, ale takto nejasné formulace vedou k nejistotě smluvních
stran. Dokud nerozhodne s konečnou platností soudní praxe, lze do určité míry vycházet
z judikatury vztahující se k předchozí právní úpravě, ale jediným způsobem, jak nemít o obsahu
shora uvedených pojmů pochyb, je uvést jejich definice ve smlouvě. Smluvním stranám lze
obecně doporučit, aby v co nejširší možné míře využily dispozitivnosti zkoumané právní úpravy
a práva a povinnosti si upravily dle svých potřeb a požadavků ve všech aspektech jejich
závazkového vztahu.
Předmětem této práce byla analýza současné právní úpravy nájmu prostoru sloužícího
podnikání ve vztahu k praxi, a to se zaměřením na úpravu zhodnocení předmětu nájmu.
Předchozí strany této práce obsahují detailní popis institutu nájmu prostoru sloužícího podnikání,
kterého bylo dosaženo použitím analytické metody rozborem právní úpravy a čerpáním
z dostupné judikatury a odborné literatury. Zhodnocení předmětu nájmu je věnována náležitá
pozornost, a to nejen z hlediska práva občanského, ale i z hlediska práva daňového. Práce
hodnotí právní úpravu i z praktického hlediska a obsahuje četná kontraktační doporučení.
Lze tedy uzavřít, že cíle práce byly splněny.
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Seznam zkratek
ABGB

Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný občanský zákoník rakouský.

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch, občanský zákoník Spolkové republiky Německo.

InsZ

Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

KatZ

Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.

KatV

Vyhláška č. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška.

LZPS

ústavní zák. č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod České republiky.

NOZ

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

ÚS

Ústavní soud České republiky.

StavZ

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

SOZ

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

SRN

Spolková republika Německo.

ZDP

Zákon č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů.

ZDPH

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ZNPNP

Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

ZPPln

Zákon č. 67/2103, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním
plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
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Abstrakt
Předmětem této rigorózní práce je analýza současné právní úpravy nájmu prostoru
sloužícího podnikání dle zák. č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
a to ve vztahu k praxi a se zaměřením na úpravu zhodnocení předmětu nájmu.
Práce je členěna do 11 samostatných kapitol zabývajících se jednotlivými aspekty
zkoumaného institutu. První dvě kapitoly jsou úvodní a zabývají se nájmem obecně. Nejprve je
věnována pozornost vývoji právní úpravy nájmu napříč historií, právem římským počínaje
a moderními kodexy konče. Druhá kapitola vymezuje nájem jako právní vztah obecně, tj. co do
začlenění právní úpravy v občanském zákoníku a co do jeho pojmových znaků, pod které řadíme
předmět nájmu, jeho přenechání do užívání nájemci, dočasnost a úplatnost. Ve třetí kapitole je
věnována pozornost předmětu nájmu – prostoru sloužícího podnikání a jeho správě v případě
podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů. Následující kapitola se zabývá
vznikem nájmu a rozvádí požadavky kladené na nájemní smlouvu. Pátá kapitola se zabývá
dočasností nájmu, nájmy na dobu neurčitou a na dobu určitou, nájmy sjednanými na neobvykle
dlouhou dobu a prolongací nájmu, ať již ex contractu či ex lege. Předmětem šesté kapitoly je pak
možnost zápisu nájmu do veřejného seznamu, resp. do katastru nemovitostí, podmínky
provedení takového vkladu a nedostatky právní úpravy. Sedmá kapitola se zabývá jedním
z pojmových znaků nájmu, a to jeho úplatností. Předmětem zkoumání jsou platby nájemného,
služeb souvisejících s užíváním prostoru sloužícího podnikání a možnosti jejich zajištění. Osmá
kapitola se věnuje právům a povinnostem nájemce, a to včetně péče řádného hospodáře,
přenechání pronajaté věci do užívání třetí osobě, ale hlavně z hlediska změn provedených
na pronajaté věci, ať již se souhlasem pronajímatele nebo bez něj. U změn provedených se
souhlasem pronajímatele je věnována zvláštní pozornost jejich důsledkům z hlediska daňového
práva. Následující kapitola zkoumá práva a povinnosti pronajímatele, a to včetně povinnosti
k provádění nezbytných oprav, zajištění nerušeného užívání a oprávnění nájemce plynoucích
z porušení těchto povinností. Dále se tato kapitola zabývá situacemi, kdy dojde ke změně
v subjektu pronajímatele. Desátá kapitola je poslední kapitolou vztahující se právní úpravě platné
na území České republiky. Jejím předmětem jsou jednotlivé způsoby skončení nájemního vztahu
a práva a povinnosti smluvních stran z toho plynoucí. Pozornost je věnována povinnosti nájemce
k předání prostor sloužících podnikání, ale i povinnostem na straně pronajímatele k vydání
zhodnocení a náhrady za převzetí zákaznické základny. Jedenáctá kapitola obsahuje shrnutí
právní úpravy tohoto institutu ve Spolkové republice Německo.
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V samotném závěru práce autorka hodnotí přínosy i negativa právní úpravy a naplnění cílů
práce.
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Abstract
This thesis aims to analyse the applicable legal regulation of lease of commercial
premises pursuant to the Act no. 89/2012 Coll., Civil code, as amended, in the context of general
practice and with focus on material improvements of leased property.
This thesis is divided into 11 chapters, each dealing with different aspects of the
examined legal institute. The first two chapters are introductory and pertain to lease in general.
The first chapter focuses on the evolution of lease throughout history, spanning from roman law
to modern legal codes. The second chapter characterises lease as an obligation in general as it
reports on placement of the relevant provisions within the civil code and on the characteristics of
lease, which include its subject, yielding it to another for use, its temporariness and
consideration. The third chapter deals with the subject of the lease, i.e. commercial premises and
their administration in cases of co-ownership and community property of spouses. The following
chapter deals with the creation of lease and explores the requirements for a valid and legally
binding lease agreement. The fifth chapter considers the temporariness of lease, leases concluded
both for indefinite and for definite period of time, leases concluded for an uncommonly long
time period and prolongation, both ex contractu and ex lege. The subject of the sixth chapter is
the facultative entry of lease in a public registry, or more precisely in the cadastral registry, its
conditions and the shortcomings of its legal regulation. The seventh chapter examines one of the
characteristics of any lease, the consideration. It focuses on rent, utilities payments and the
means of securing these payments. The eight chapter pertains to the tenant’s rights and
obligations, including the standard of due and reasonable care, yielding the use of the leased
property to a third person, and most importantly, the alterations made to the leased property,
either with or without the landlord’s consent. Alterations made with the landlord’s consent are
further examined within the scope of tax law. The following chapter explores the landlord’s
rights and obligations, including the obligations to administer repairs and to secure uninterrupted
usage and the rights of the tenant in case of breach thereof. Furthermore, this chapter reports on
changes in the subject of the landlord. The tenth chapter is the last chapter pertaining to Czech
laws and regulations. It describes the various ways of termination of lease and reports on the
rights and obligations of the parties arising thereof. It focuses on the tenant’s obligation to pass
the leased property over and also on the landlord’s obligation to reimburse the tenant for material
improvements and for the customer base acquired. The eleventh chapter briefly reports on the
focal points of the legal regulation of commercial leases in the Federal Republic of Germany.
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In the closing part of the thesis, its author evaluates the legal regulation and whether the aims
of the thesis were successfully achieved.
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