
 

 

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 Z JARNÍHO KULATÉHO STOLU 

(NÁJEMNÍ BYDLENÍ) 

 

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

Datum a čas konání: 15. 6. 2016, v 13:00 hod 

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

(právník Občanské poradny), Vladimír Zabranský (pracovník Sdružení na ochranu nájemníků 
SON, odborník na bytovou problematiku).  

 

Téma: Nájemní smlouva (dále jen NS) 

 Přednostně před ústní dohodou by měla být u nově uzavíraných nájemních vztahů 
zvolena písemná forma 

 Pokud není uzavřena písemně, nemůže to být na škodu nájemci 
 Pokud bydlí nájemce v bytě více jak tři roky v dobré víře, že je nájem po právu, má se 

za to, že NS byla řádně uzavřena  
 Když pronajímatel určí nájemci novou výši nájmu vč. termínu platby, nejedná se o 

sjednání dohodou a nájemce platí stále stejnou výši nájmu (jedná se o čisté nájemné 
bez záloh na služby spojené s bydlením) 

 Změna pronajímatele nezakládá povinnost nájemce přistoupit na znění nové NS 
předložené pronajímatelem, platí stále stávající NS a nepodepsání nové NS není 
důvodem k výpovědi ze strany pronajímatele 

 Nájemné se sjednává pevnou částkou za jeden měsíc, jinak se platí nájemné v době 
uzavření smlouvy v místě obvyklé (§ 2246 odst. 2 OZ), pro určení obvyklé výše nájmu 
není k dispozici mapa nájemného, která by brala v úvahu i cena nájmů v obecních 
bytech v daném místě, nebo měsíční výdaje členů bytových družstev za užívání bytu 

V současnosti existující výše nájmů : 

a) sjednané dohodou 

b) rozhodnutím soudu nahrazujícím dohodu 

c) určené dle z. č. 107/2006 Sb. a dosud nezměněné 



d) dohodou sepsanou před soudem 

Problém: 

 V ČR nejvíce realitních kanceláří 
 V ČR nejvíce exekucí na dlužné nájemné 
 Nutí lidi k hypotékám => poté problematika splácení, vysoké úroky 

 

Téma: Jistota 

 § 2254 OZ odkaz na § 1802 OZ, co se týče výpočtu zákonných úroků ze složené jistoty 
 Jistota se použije, když vznikne dluh na nájemném případně na službách spojených s 

užíváním bytu nebo škoda na bytě – lze ji použít, ale měla by se i doplňovat – pokud 
nájemce dluží na nájemném a pronajímatel použije během trvání nájmu jistotu na 
toto dlužné nájemné tak nedoplnění jistoty nájemcem na výzvu pronajímatele lze pak 
pronajímatelem vymáhat jako pohledávku 

 Maximální výše jistoty je šestinásobek pouze nájemného – nezapočítávají se k ní 
zálohy na služby spojené s užíváním bytu  

 Pronajímatel nemá povinnost dávat ji na zvláštní účet 

Návrh: 

Nájemce má nárok na úroky zpětně od 1. 1. 2014, kdy byla složena jistota - § 1802 OZ (není 
stanovena výše úroku – musí se celkem složitě zjišťovat)  

 

Téma: Ukončení nájmu 

 Tlak ze strany pronajímatelů, aby měli možnost tříměsíční výpovědní doby bez udání 
důvodu 

 § 2288, odst. 2 OZ  -  tříměsíční výpověď z nájmu na dobu neurčitou z důvodu užívání 
bytu pronajímatelem nebo jeho příbuzným 

 Důvodová zpráva NOZ (dále jen DZ) se k této výpovědi nevyjadřuje, u navazujícího § 
2289 jej DZ hodnotí jako zabránění zneužití výpovědi a následující § 2290 dává jen 
malou možnost pro prodloužení výpovědní doby, to DZ k NOZ hodnotí jako vyvážené 
postavení nájemce 

 Ve srovnání s § 2279 (dvouletá lhůta, či stanovení věkové hranice) jsou výše uvedená 
zdůvodnění sporná a lze mít za to, že pouze tříměsíční výpovědní doba poškozuje 
nájemce bytu s ohledem na životní situaci rodin či samostatných osob, zejména dříve 
narozených 

 Zákon neřeší v této souvislosti situaci, kdy pronajímatel vlastní více bytů, které 
mohou být volné a které může využít pro řešení bytové  situace vlastní či příbuzných 

Návrh: 

 Výpovědní doba by měla být delší – minimálně 1 rok a obdobně jako u § 2279 by 
měla být stanovena věková hranice 70-ti let.  Aspekt věku či sociální aspekt by měl 
být rozhodně posouzen. 

 § 2288, odst. 1d OZ    
 DZ k NOZ se odkazuje v případě § 2288 na obdobná ustanovení v sousedních státech. 

Ovšem v případě odstavce 1d, který navazuje na předchozí text odstavců a až c a má 



být použit restriktivně, jak uvádí DZ,  je jen obecné konstatování s neurčitým 
obsahem 

Návrh :  

 Odstavec 1d, zákona zrušit 
 Převzetí a odevzdání bytu § 2242 - 2245 OZ (vzít si klíče a sepsat NS a zabydlet se bez 

předávacího protokolu je riskantní, obdobně je riskantní nemít při odevzdání 
vzájemně podepsaný protokol o stavu bytu) 

 Návrh :  

 pokud jedna ze stran neposkytne součinnost a k předání bytu se nedostaví, je 
potřebné sepsat stavebně technický stav bytu a mít jej doložený fotodokumentací 

 Úpravy a jiné změny bytu § 2259 
 I přes srozumitelný obsah znění tohoto paragrafu, je některými pronajímateli 

zneužíván (příkaz orgánu veřejné moci zaměněn zájmem pronajímatele) jako nátlak 
na nájemce k  uvolnění bytu 

Smlouva na dobu určitou 

 např. výpověď nájemcem v návaznosti na znění § 2287 z důvodu změny místa výkonu 
pracovní činnosti, nebo v návaznosti na § 2266 bez výpovědní doby při hrubém 
porušení povinností pronajímatele 

Téma: Podnájem 

 Počínaje platností NOZ lze nájemcem bytu poskytnout i podnájem v mezích 
ustanovení NOZ (§ 2274 - § 2278)  

 Majitel bytu poskytuje nájem bytu, avšak jsou případy, kdy formuluje NS jako 
podnájemní, jde zjevně o úmysl, jak se případně zbavit rychle nájemce  

 Podnájem není chráněný – jedná se pouze o dohodu s nájemcem  
 Když skončí nájem nájemci, skončí i jeho případný podnájem  
 Při vyklizení bytu u podnájmu – za vyklizení ručí pronajímateli nájemce – podnájemce 

se nemůže soudit (podnájemce obranu nemá) 
 Komplikace ohledně dávek  

Doporučení: 

 Setkáváme se s tím, že majitel bytu podnajímá byt – je to nesmysl (podepíše s ním 
podnájemní smlouvu – je to nájemní smlouva a pro obě strany platí pravidla dle NOZ, 
případně další dohody uvedené v NS 

 Obecně prospěšná společnost nemůže pronajmout byt – společnost Mezi proudy, 
chtěla pronajmout byty pro své klienty, jako právnická osoba nemohla -> zákon o 
sociálním bydlení, 

 doporučení = koupit družstevní podíl s právem užívání bytu a ten pak podnajímat se 
souhlasem bytového družstva 

 V Brně projekt – vybrali 30 sociálních bytů – inspirovat se u nich – spolupráce 
s městem, dodávají servis bytů klientům  

 Institut zvláštního příjemce dávky – když přijdou klienti a mají problém najít bydlení – 
oslovit pronajímatele jako nezisková organizace – dávka by chodila rovnou 
pronajímateli  

 Najít pronajímatele – kteří by byli ochotni na projektu spolupracovat 



 Když bude nájemce mít ve smlouvě zákaz podnajímat a tuto smlouvu podepíše, 
podnajímat nesmí, ač zákon říká, že když tam nájemce bydlí, souhlas nepotřebuje 

 

Téma: Služby spojené s bydlením, vyúčtování 

 Novelizovaný zákon o službách č. 67/2013 Sb., platí pro všechny formy bydlení a pro 
užívání nebytových prostorů v domě s byty 

 Pronajímatel bytu poskytuje určitou službu nájemci 
 Nahlížení do podkladů k vyúčtování vč. Pořizování kopií se řeší dle § 8 zákona 
 Novela – snížila sankci z 100,- Kč za den  na 50,- Kč za den, platí oboustranně jak pro 

pronajímatele, tak pro nájemce bytu   
 V případě SVJ, kdy pronajímatel bytu je odpovědný za vyúčtování služeb spojených s 

bydlením nájemci bytu, nelze účtovat ze strany pronajímatele nájemci další výdaje, 
které majitel hradí vůči SVJ a které nejsou součástí služeb spojených s bydlením, ty 
jsou zahrnuty v dohodnuté výši nájmu mezi pronajímatelem a nájemcem bytu   

 

Další závěrečné návrhy či připomínky: 

1.) absence zákona o sociálním bydlení (problém přidělování sociálních bytů a podmínek 
s tím spojených) 

2.) co znamená obvyklé nájemné – pro zjištění srovnatelnosti dle NV 453/2013 není správné, 
že se nezohledňuje nájemné u bytů užívané členy bytových družstev 

3.) Novotná - změna zákona NKÚ – dohled nad obcemi při stanovení výše nájmu 

4.) Novotná - příklad Rakousko a Francie – nájemní bydlení, zejména stanovení výše nájmu 

5.) Kaiseršot (Mezi proudy) – ve spojitosti se sociálním bydlení by bylo dobré, aby si i 
právnická osoba mohla pronajmout byt za účelem bydlení. Dle mých informací si nyní 
právnická osoba může pronajmout pouze ubytovací prostor (např. bytový dům, ubytovnu 
apod.), pravděpodobně je myšleno na podnikání v ubytovacích službách.  

6.) Novotná - Řeší se následky, neřeší se příčiny. Stát ignoruje, že v ČR žije v nájemních 
bytech i chudnoucí střední třída, které z důvodů lichvářských nájmů na úspory nezbývá. Také 
senioři s nízkými důchody. Je to nejpočetnější skupina sociálního bydlení. Odhadem 2 miliony 
občanů v nájemních bytech se neustále potýkají s následky bezohledné bytové politiky České 
republiky. Příčinami se nezabývá nikdo z těch zodpovědných, z našich daní dobře placených 
úředníků a zákonodárců.  

 

 

 


