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1) Nájem bytu 

 

§ 2236 NOZ 

 (1) 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. 

 (2) Skutečnost, že pronajatý prostor není určen k 
bydlení, nemůže být na újmu nájemci. 

 (3) Je-li k zajištění bytových potřeb nájemce pronajat dům, 
použijí se ustanovení o nájmu bytu přiměřeně. 

 



 

§ 2235 NOZ 

 (1) 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. 

 (2) Ustanovení tohoto pododdílu se nepoužijí, 
přenechává-li pronajímatel nájemci byt nebo dům k 
rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému účelu. 

 

 Veškeré dále uváděné skutečnosti se proto vztahují k 
nájmu bytu či domu, jehož pronájem je určen k 
zajištění bytových potřeb nájemce či jeho rodiny (k 
bydlení).  



 

 Nájem bytu se vztahuje na veškeré prostory, které 
jsou vhodné pro bydlení, tj. byt, dům, obytný vůz 
atp. 

  

 Nájemní smlouva musí být uzavřena v písemné 
formě. Pronajímatel nemá právo namítnout vůči 
nájemci neplatnost smlouvy z důvodu nedostatku 
formy.  

 

§ 2238 NOZ 

 Užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem 
je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně 
uzavřenou.  



 

 Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci 
povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani 
k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je 
vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. 

 

 



Podnájem 

 

§ 2274 NOZ 

 Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, 
pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu 
pronajímatele. 

 

§ 2275 NOZ 

 (1) V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může 
dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se 
souhlasem pronajímatele. 

 (2) Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s 
podnájmem vyžadují písemnou formu. Nevyjádří-li se 
pronajímatel k žádosti ve lhůtě jednoho měsíce, 
považuje se souhlas za daný; to neplatí, pokud byl 
ujednán zákaz podnájmu. 

 

 



Jistota 

 

§ 2254 NOZ 

 (1) Ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli 
peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti 
vyplývající z nájmu, nesmí být jistota vyšší než 
šestinásobek měsíčního nájemného. 

 (2) Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; 
započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. 
Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí 
alespoň ve výši zákonné sazby. 

 

 Pronajímatel nemá povinnost během nájemního 
vztahu ukládat peníze na zvláštní účet, ale může 
s nimi naložit dle svého. 



Zvyšování nájemného 
 

§ 2248 NOZ 
Strany si mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného. 
 
§ 2249 NOZ 
 (1) Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li 

zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné 
formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše 
srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud 
navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních 
třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu 
učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž 
nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného 
a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se 
nepřihlíží. 

 (3) Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí 
počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené 
nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě 
pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením 
nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě 
dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud.  



Skončení nájmu 

 

Nájem bytu může zaniknout: 

 

 Uplynutím doby (prolongací) 

 Dohodou stran 

 Odstoupením od smlouvy 

 Výpovědí 

 

§ 2285 NOZ 

 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. 

 

 

 



 

Výpověď 

 

§ 2286 NOZ 

 

 (1) Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé 
straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. 

 (2) Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho 
právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout 
přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je 
výpověď neplatná. 

 

Výpovědním důvodem již není, že nájemce má jiný byt.  

 

 



§ 2287 NOZ 
 Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z 

nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do 
té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu 
pokračoval. 

§ 2288 NOZ 
 (1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo 

neurčitou v tříměsíční výpovědní době, 
 a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, 
 b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na 

pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která 
bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, 
který se v tomto domě nachází, 

 c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu 
potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit 
tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo 

 d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. 
 (2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční 

výpovědní době i v případě, že 
 a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá 

opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, 
nebo manželství bylo již rozvedeno, 

 b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného 
svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni. 

 

 



INSOLVENCE 

 

 Insolvence upravuje zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)  

 

 Insolvence řeší úpadek dlužníka. 

 

 Kategorie dlužníků 

 fyzické osoby – nepodnikatele 

 fyzické osoby – podnikatele 

 právnické osoby. 

 

 Formy úpadku: 

 Úpadek ve formě platební neschopnosti 

 Úpadek ve formě předlužení 

 Hrozící úpadek 

 



 

Úpadek ve formě platební neschopnosti 
 

 O platební neschopnost se jedná v situaci, kdy má dlužník více 
(nejméně dva) věřitelů, má peněžité závazky déle jak 30 dnů 
po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit.  

 
Neschopnost plnit závazky 

◦ dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků 

◦ dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich 
splatnosti 

◦ není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých 
pohledávek za dlužníkem výkonem rozhodnutí nebo exekucí 

◦ dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků a 
zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud. 

 

Zákonná definice platební neschopnosti dopadá na 
všechny kategorie dlužníků, tedy fyzické osoby – 
nepodnikatele, fyzické osoby – podnikatele, právnické 
osoby. 

 



Úpadek ve formě předlužení 

 

 O předlužení se jedná tehdy, má-li dlužník, který je právnickou 
osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, více věřitelů 
a zároveň souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. 
Rozhodný je poměr veškerých dlužníkových závazků (včetně těch 
nesplatných) a jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova 
majetku je též nutno přihlédnout k další správě a provozování 
podniku dlužníka, lze-li předpokládat, že dlužník bude moci ve 
správě majetku a provozu podniku pokračovat. 

 

Hrozící úpadek 

 Hrozícím úpadkem se rozumí situace, kdy lze se zřetelem ke 
všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude 
schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých 
závazků. Návrh na zahájení insolvenčního řízení z důvodu 
hrozícího úpadku je oprávněn podat pouze dlužník. Užití 
tohoto institutu by mělo pro dlužníka představovat možnost, 
zejména pak v kombinaci se způsobem řešení úpadku 
reorganizací, dosáhnout toho, aby dlužník mohl včasným 
zákrokem zachovat svou výrobu a zaměstnanost. 

 



 

Způsoby řešení úpadku 

 

• Konkurzem lze řešit úpadek kteréhokoli dlužníka.  

• V případě dlužníků-podnikatelů lze též přistoupit k 
reorganizaci.  

• Řešení úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením přichází v 
úvahu v případě, že je dlužníkem právnická osoba, která podle 
zákona není považována za podnikatele, nebo fyzická osoba. 
Dlužník dále nesmí mít dluhy z podnikání.  



Konkurz 

  

 Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě 
rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky 
věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení 
majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo 
jejich části nezanikají.  

 

Nepatrný konkurs 

 Nepatrný konkurs je určen k řešení menších konkursů dle rozsahu 

majetku a počtu věřitelů (nebyl zjištěn celkový obrat dlužníka za 
poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu 
přesahující dva miliony korun a dlužník nemá více než 50 
věřitelů), případně k řešení konkursů vedených na majetek 
fyzických osob – nepodnikatelů. O nepatrný konkurs tedy 
půjde u fyzické osoby – nepodnikatele (spotřebitele) vždy, 
a to bez ohledu na počet věřitelů či výši dluhů).  

 



Reorganizace 

  

 Reorganizace je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém 
dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak 
pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje 
především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání 
vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli. 

 

Oddlužení 

 

 Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy 
jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou 
uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek 
dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Tento institut preferuje 
sociální účel před ekonomickým, má umožnit dlužníkovi „nový 
start" a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého 
dluhu vůči věřiteli.  



 

Povinnost podat návrh 

  

 Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - 
podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku ve formě platební 
neschopnosti (nebo při náležité pečlivosti dozvědět měl). Pokud 
tak dlužník neučiní, odpovídá věřitelům za škodu, kterou tím 
způsobí. Dlužníkovo váhání může vést k tomu, že k dosavadním 
dluhům mu přibudou nové povinnosti.  

 

 





 
Přihláška pohledávky 
 

 Klasickou pohledávkou je např. plnění z kupní smlouvy, takovou 
pohledávku věřitel uplatní pomocí přihlášky od zahájení insolvenčního 
řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku a následně 
čeká na pokyny insolvenčního správce nebo insolvenčního soudu.  

  
 Dále existují tzv. pohledávky zapodstatové, mezi které řadíme pohledávky 

za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené. Tyto 
pohledávky mohou být hrazeny v plné výši kdykoli po rozhodnutí o 
úpadku. Rozlišujeme:  
◦ pohledávky za majetkovou podstatou, které vznikly po zahájení 

insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria (náhrada hotových 
výdajů a odměna předběžného správce, likvidátora dlužníka a členů 
věřitelského výboru, pohledávky věřitelů z úvěrového financování atd.) 

◦ pohledávky za majetkovou podstatou, které vznikly po rozhodnutí o 
úpadku (hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, daně, 
poplatky, cla, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění atd.)  

◦ pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 
(pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pohledávky 
věřitelů na výživném ze zákona, dále viz ustanovení § 169 odst. 1 
insolvenčního zákona)  

 
 
 


