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Název projektu:  

Moderované setkání odborníků a poskytovatelů odborného sociálního poradenství nad 

palčivými tématy bydlení 

Realizátor projektu:  

Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČ 26077540 

 

 

ZÁPIS ZE ZIMNÍHO KULATÉHO STOLU 

(VYBRANÁ TÉMATA) 

 

Místo konání: Galerie R51, Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice (přízemí) 

Datum a čas konání: 22. 11. 2016, ve 13:00 hod. 

Realizační tým: Mgr. Lenka Bicanová (poradkyně Občanské poradny), Mgr. Petra 

Svobodová (právník Občanské poradny), Vladimír Zábranský (Krajské poradenské centrum 

Sdružení nájemníků SON ČR, odborník na bytovou problematiku).  

 

Největší problém, který ovlivňuje spokojenost s bydlením v obytných domech: 

Mezilidské vztahy 

- Shrnutí materiálů zaslaných od garanta, podklad je zaměřen na bydlení v Českých 

Budějovicích a zejména na uzavírání nájemních smluv vysoutěžením nájmu  

- Důležité zmínit zákon o obcích č. 128/2000 Sb., konkrétně § 35 odst. (2): Do 

samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, 

s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním 
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obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o 

vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. 

-  Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a 

spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a 

ochrany veřejného pořádku.  

- Z textu je zřejmé, že problematika koncepce bydlení nemá být řešena na základě 

tržního principu, proto je důležité, aby radnice měla koncepci bydlení vycházející z 

tohoto ustanovení (místní předpoklady a zvyklosti, sociální péče, uspokojování 

potřeby bydlení …..) a tedy dlouhodobou strategii, která podstatným způsobem dává 

mantinely pro jednání případně nového vedení radnice po výsledku komunálních 

voleb. 

- To Českým Budějovicím zatím stále chybí. Např. současná koalice politických stran má 

v příloze 3 smlouvy dohodnuto pro bytovou politiku jen, cituji „Zachování bytového 

fondu pro město“. 

- V Č. Budějovicích vlivem prodejů bytů a domů v dřívějších volebních obdobích není 

dodrženo doporučení, aby si město zachovalo alespoň 1/3 z celkového počtu bytů ve 

svém vlastnictví  

- Zákon o obcích ve znění od 1.1.2015 do 1.7.2016 stanovil, že Radě města je mj. 

vyhrazeno 

- Rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může 

rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci 

obce (Správa domů však není příspěvková organizace je to s.r.o.) zcela nebo zčásti 

- Zákon o obcích ve znění od 1. 7. 2016 pak již neobsahuje přímo výše uvedený text o 

uzavírání nájemních smluv (byl ze zákona vypuštěn), ale v §102 odstavci 3 stanoví, že: 

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné 

působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je 

zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti 

svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu 

- A pro úplnost je třeba uvést i § 133 zákona, který dává statutárním městům možnost 

svěřit statutem městským obvodům či městským částem rozhodování např. o 

uzavírání nájemních smluv. České Budějovice jako statutární město však obvody či 

městské části nemají. 



Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj. 

- Má-li samosprávný orgán právo rozhodovat o uzavírání nájemních smluv, tak logicky 

z toho vyplývá, že vůči nájemci bytu odpovídá i za jejich obsah. 

 

Nájemní smlouva má dva rozhodující parametry: 

1. doba trvání nájemního vztahu 

občanský zákoník zná nájemní smlouvu na dobu určitou (stanovena datem ukončení 

nebo délkou trvání) a když doba není určena, pak se jedná o nájemní smlouvu na dobu 

neurčitou. 

2. cena za užívání cizí věci – nájem 

Nájem se sjednává dohodou 

- § 2239 OZ Zakázaná ujednání - nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci 

povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci 

povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. 

- Když jsem podepsal něco, co mě diskriminuje, mám šanci u soudu vyhrát 

- Konkrétní příklad znění doby nájmu NS města z roku 2016 : 

- Na webu Správy domů si lze stáhnou vzor NS na dobu určitou, která je koncipována 

jako opakující se (automaticky prodlužována) a k tomu je využíván § 2285 

- Doba nájmu dle vzoru 2016 : 

DOBA NÁJMU 

3.1. Tato smlouva, a tedy nájem, se uzavírá na dobu určitou, a to od …………2016 do 

…………….….2017. 

3.2. Nájemní poměr se automaticky ve smyslu § 2285 prodlouží o dobu sjednanou v 

nájemní smlouvě nejdéle však o dobu šesti měsíců, pokud pronajímatele ve lhůtě tří 

měsíců ode dne skončení nesdělí písemně nájemci, aby byt opustil a předal 

pronajímateli. V tomto případě skončí nájemní poměr uplynutím sjednané doby. 

3.3. V případě existence jakéhokoliv dluhu z titulu nájmu či záloh za služby spojené s 

užíváním bytu na straně nájemce je vyloučena možnost automatického prodloužení 

nájemního poměru dle čl. 3.2. této smlouvy v souladu a ve smyslu ustanovení § 2285 

NOZ. 
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3.4. Nájemce je povinen druhý den po skončení nájemního poměru byt neprodleně 

vyklidit a vyklizený předat pronajímateli za podmínek této smlouvy. 

- § 2285 OZ - je však o něčem jiném (když nájemce nepředá byt v termínu a bydlí tam 

dále o své vůli) 

- Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy 

měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt 

opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán 

dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco 

jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu. 

Celá ta konstrukce tzv. automatického prodlužování nájmu vzbuzuje pochybnosti a to 

zejména u nájmů vysoutěžených. Stále zde existuje možnost, aby pronajímatel „tzv. smluvně 

dohodnuto“ ukončil automatické prodloužení nájemní doby.  

Co lze navrhnout: 

- Aby samospráva města vyhlašovala vysoutěžení nájmu s dvěmi nabídkami nájmu a 

to jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou. Může se to odrazit i ve výši 

vysoutěženého nájmu.  

- Aby město více dbalo na stav bytového majetku např. zavedením tzv. domovníků, 

kteří nebudou suplovat činnost techniků Správy domů, ale budou mít možnost 

vstoupit do bytu včetně jednání s uživateli bytů o právech o povinnostech nájemců. 

- Aby smlouva na dobu určitou neměla tzv. automatické prodlužování. Osvědčí-li se 

nájemce bytu, tak nic nebrání tomu, aby byla změněna na dobu neurčitou.  

 

Odpověď poradna Eva: 

- Proč se málo bytů nabízí: Město České Budějovice žádné byty nestaví, a pokud se 

nějaký byt uvolní, tak se zrekonstruuje a město ho pak  nabízí do soutěže 

k pronájmu 

- Jistoty k nájmu § 2254 OZ – max. 6-ti násobek bez záloh na služby spojené 

s užíváním bytu – musí být vráceny 

- Je vhodné se rovnou při podpisu smlouvy domluvit na úročení jistoty, písemně 
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- § 2292 OZ – nebyl sepsán předávací protokol (Zákon neříká, že musí být protokol, 

ale doporučuje se to) – je vhodné sepsat předávací protokol jak při vzniku nájmu, 

tak při ukončení nájmu, je vhodné pořídit i fotodokumentaci 

- Hledání bydlení pro romské rodiny – problém najít za dobrou nájemní cenu. 

Otázka záruka sociální služby, přimluvit se u pronajímatele za konkrétní rodinu, se 

kterou služba spolupracuje a je důvěryhodná. Pronajímatel má možnost získat 

příspěvek na bydlení, který náleží nájemci – jedná se o institut zvláštního příjemce  

- Dostává se to do neustálého koloběhu -  > Romům nikdo neposkytne levné 

bydlení -> přijmou bydlení kdy např. platí 18.000,- Kč za byt 1+1 a díky tomu 

dostanou příspěvek na bydlení -> tento vzorec žití poté pokračuje na další 

generace 

- Př. Pronajímatelka dává vysoký nájem a má v domě štěnice – vyzvat majitelku 

domu dopisem, aby je odstranila – je povinností nájemce sdělit problém v bytě a 

domě – ohrožuje zdraví  

- § 2264 OZ oznámení vady 

 

Mezi proudy: Koncepce bydlení (komunitní plánování) 

- Začíná se jednat se zástupcem Správy domů 

- Vize: otázka sociálního bydlení (koncepce má zatím hrubé nárysy) 

- Počítá se s bytovým fondem 

 

Zábranský - Příklad prodlužování NS na dobu určitou (vysoutěženého nájmu z předchozích 

let) : 

- Nájemce bytu musel každých 6 měsíců dojít na Správu domů a požádat o prodloužení 

o dalších 6 měsíců – tento postup pro obnovení NS nebyl ani v NS uveden, po nějaké 

době se na Správě domů dozvěděl, že už tam nemusí chodit a žádat o obnovení 

nájemní doby. 

- Drobné opravy - běžná údržba 
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- Dřívějších NS se v případě drobných oprav a běžné opravy většinou odkazovaly na zvláštní 

právní předpis. Upravovalo to nařízení vlády. Ale jž za starého OZ bylo možné sjednat rozsah 

dohodou.   

- Nový občanský zákoník k 1.1.2014 příslušné nařízení vlády zrušil, v  obecné části NOZ k nájmu 

se již opět v této oblasti předpokládá dohoda. 

- Avšak s ohledem na znění NS staronájemců však vláda opět vydala nové nařízení platné od 

1.1.2016. 

- Že však rozsah drobných oprav a běžné údržby u nových nájemních smluv se sjedná 

dohodou, tak jako i výše nájmu (ceny za užívání cizí věci) je logické. Vzorová nájemní smlouva 

zveřejněná na webu Správy domu se však odkazuje na přílohu III. smlouvy, která zde není 

přiložena a při nabídce bytu nemá případný nájemce bytu možnost náklady s tím spojené 

posoudit i s ohledem na nabízenou výši nájmu.    

- Následně pak dochází k překvapení, co ze strany nájemce je třeba hradit, neboť je to 

obsahem NS, kterou nájemce bytu podepsal, avšak při podpisu této příloze nevěnoval 

dostatečnou pozornost. 

- Při prohlídce bytu by „Specifikace rozsahu běžné údržby a drobných oprav 

zajišťovaných na vrub účtu nájemce“ měla být v písemné podobě předložena k 

seznámení na místě.  

 

Neuman - Český Krumlov 

- Za úklid chodníku – odpovídá vlastník chodníku 

- Za padající sníh či rampouch atd. ze střechy – odpovídá majitel domu  

- Na webových stránkách města je plán úklidu, odpovědnost nese město, měli by to 

uklízet, nestíhají, takže mají plán od kdy do kdy se to uklidí, pokud bude padat sníh ze 

střechy – odpovídá majitel domu, pokud se někdo zraní, člověk má uzpůsobit svou 

chůzi aktuální situaci (př. nemít lodičky na náledí apod.) – majitel se může zbavit 

odpovědnosti tak, že pokud byla kalamita, tak nebylo v jeho silách vše okamžitě 

odklidit.  

- Doporučení, pokud by se někomu něco stalo (př. uklouzl by na náledí a zlomil si nohu)  

– vše nafotit a dokázat, co člověk udělal pro to, aby se to nestalo, případně vzít si 

kontakty na svědky.  
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Zpracovali final: 
Vladimír Zábranský (garant) 
Mgr. Petra Svobodová (právník) 
Dne 12. 12. 2016 


