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Nový občanský zákoník 
 

Nový občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., který s účinností od  
1. ledna 2014 nahrazuje dosavadní Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. 

 

Podstatnou součástí celkové novelizace je zákon č. 90/2012 Sb., Zákona o 
obchodních společnostech a družstev (Zákon o obchodních korporacích). 

 

S účinností od 1. ledna 2014 se ruší: 

 

 1) Občanský zákoník č. 40/1963 Sb. 

 2) Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. 

 

 

 

 

 



Jednání podnikatele 
 
1) Jednání právnických osob 

 
 Nově jsou právnické osoby pojímány jako nesvéprávné. Neprojevují svoji vůli, 

ale jejich vůle je nahrazena vůlí členů jejich statutárních orgánů. Členové 
statutárních orgánů jsou považováni za zákonné zástupce.  

 
 Právnická osoba se vždy může nechat zastoupit např. na základě plné moci, 

prokuristou atd. 
 
2) Jednání fyzických osob 
 
 Fyzické  osoby jednají zásadně přímo vlastním jménem. Toto nevylučuje, aby 

se fyzická osoba nechala zastoupit. 
 
Podstatné změny 
 
 Nově budou právnické osoby zastoupeny členem statutárního orgánu či 

zastoupeny jinou osobou. Právnické osoby již nebudou jednat prostřednictvím 
členů statutárních orgánů.   
 

  



Smluvní právo 

 
Také nazývané jako závazkové či obligační právo. Jedná se o soubor 

právních norem, které upravují závazky. Závazky jsou vztahy vznikající 
mezi dvěma či více osobami (věřitel a dlužník) a působí mezi nimi. V NOZ 
závazkové právo upravují § 1724 – 2893.  

 

Věřitel je tím, kdo má právo – pohledávku – od dlužníka požadovat, aby pro 
něj (či pro jiného) např. něco vykonal. Naopak dlužník je k tomuto 
povinen pouze vůči věřiteli, k němuž jej tíží dluh. 

 

Vznik: 

- Na základě smlouvy 

- Na základě protiprávního činu 

- Závazky z právního jednání jedné osoby 

- Závazky z jiných právních důvodů  



Podstatné změny 
 
Veškeré závazkové vztahy se budou napříště řídit výlučně 
NOZ. Zmizí tak pochybnost, jaký je třeba aplikovat právní 
předpis.  
 
Nadále však budou zachovány případné zvláštní závazkové odchylky 
dle zvláštních zákonů (pracovní smlouvy, smlouvy zadávané dle zák. 
o veřejných zakázkách atd.).  
 
Hlavní zásady 
  
- ustanovení o smluvním právu jsou zásadně dispozitivní 
- méně přísná pravidla pro vznik, změnu a zánik závazku 
- zásada bezformálnosti 
- právní jednání je v pochybnostech nutné pokládat spíše za platné 
než za neplatné 
- ochrana slabší smluvní strany 
- ochrana spotřebitele 
 



  

§ 1721 NOZ: Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité 
plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo 
splněním dluhu uspokojit.  

 

§ 1722 NOZ: Plnění, které je předmětem závazku, musí být 
majetkové povahy a odpovídat zájmu věřitele, i když tento 
zájem není jen majetkový. 

 

 § 1723 NOZ 

  (1) Závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z 
jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu 
způsobilá. 

 

  (2) Ustanovení o závazcích, které vznikají ze smluv, se 
použijí přiměřeně i na závazky vznikající na základě jiných 
právních skutečností. 

  



 Jednání o smlouvě  

§ 1726 NOZ: Považují-li strany smlouvu za uzavřenou, ač si ve 
skutečnosti neujednaly náležitost, již měly ve smlouvě ujednat, 
hledí se na projev jejich vůle jako na uzavřenou smlouvu, lze-li, 
zvláště s přihlédnutím k jejich následnému chování, rozumně 
předpokládat, že by smlouvu uzavřely i bez ujednání této 
náležitosti. Dala-li však některá ze stran již při uzavírání smlouvy 
najevo, že dosažení shody o určité náležitosti je předpokladem 
uzavření smlouvy, má se za to, že smlouva uzavřena nebyla; 
tehdy ujednání o ostatních náležitostech strany nezavazuje, ani 
byl-li o nich vyhotoven zápis. 

 

§ 1727 NOZ: Každá z několika smluv uzavřených při témže jednání 
nebo zahrnutých do téže listiny se posuzuje samostatně. Plyne-li 
z povahy několika smluv nebo z jejich účelu známého stranám při 
uzavření smlouvy, že jsou na sobě závislé, je vznik každé z nich 
podmínkou vzniku ostatních smluv. Zánik závazku z některé z 
nich bez uspokojení věřitele zrušuje ostatní závislé smlouvy, a to 
s obdobnými právními účinky. 



§ 1728 NOZ 

 (1) Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá 
za to, že ji neuzavře, ledaže jednání o smlouvě zahájí nebo v 
takovém jednání pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít. 

 (2) Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně 
sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět 
musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti 
uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její 
zájem smlouvu uzavřít. 

§ 1729 

 (1) Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se 
uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná 
nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v 
uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to 
má spravedlivý důvod. 

 (2) Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, 
nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené 
smlouvy v obdobných případech. 

 



Uzavírání smluv  

 

Proces uzavírání smlouvy – vznik závazku 

 

 1) Nabídka 

 

 § 1731 NOZ: Z návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „nabídka“) musí být 
zřejmé, že ten, kdo jej činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s osobou, 
vůči níž nabídku činí. 

 

 Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje 
podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho 
jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle 
navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. 

 

 Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou 
cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo 
vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty 
schopnosti podnikatele plnit. 

 

 

 



2) Zrušení a odvolání nabídky 

 

I když je nabídka neodvolatelná, lze ji zrušit, pokud zrušovací projev dojde 
druhé straně před doručením nabídky nebo alespoň současně s ním. 

 

Je-li nabídka odmítnuta, zaniká účinností odmítnutí. 

 

I když je nabídka odvolatelná, nelze ji odvolat ve lhůtě určené pro její 
přijetí, ledaže se to v nabídce vyhradí. Odvolatelnou nabídku lze odvolat, 
jen pokud odvolání dojde druhé straně dříve, než ta odeslala přijetí 
nabídky. Neodvolatelnou nabídku nelze odvolat.  

 

3) Přijetí nabídky 

 

Osoba, které je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči 
navrhovateli souhlas. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nejsou. 

 

 Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, 
je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Přijetím nabídky 
je však odpověď, která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy. 

 

 



4) Obsah smlouvy 

 

 NOZ je postaven na zásadě smluvní volnosti, tj. zákonná ustanovení se 
používají podpůrně.  

 

5) Forma smlouvy 

 

 Není-li smlouva uzavřena slovy, musí být z okolností zřejmá vůle stran 
ujednat její náležitosti; přitom se přihlédne nejen k chování stran, ale i k 
vydaným ceníkům, veřejným nabídkám a jiným dokladům. 

 

 Po uzavření smlouvy mezi stranami v jiné formě než písemné je stranám 
ponecháno na vůli, zda si obsah smlouvy v písemné formě potvrdí. 

 

 Učiní-li tak při podnikání stran jedna z nich vůči druhé v přesvědčení, že 
její potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, platí smlouva za uzavřenou 
s obsahem uvedeným v potvrzení, i když vykazuje odchylky od skutečně 
ujednaného obsahu smlouvy. To platí jen v případě, že odchylky uvedené 
v potvrzení mění skutečně ujednaný obsah smlouvy nepodstatným 
způsobem a jsou takového rázu, že by je rozumný podnikatel ještě 
schválil, a za podmínky, že druhá strana tyto odchylky neodmítne. 

 

 
 



6) Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy 
 
 Některé smlouvy mohou vznikat i jinak než jednáním stran, např. dražba.  
 
7) Smlouva o smlouvě budoucí 
 
 § 1785 NOZ Smlouvou o smlouvě budoucí se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít 

po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, budoucí smlouvu, jejíž obsah je 
ujednán alespoň obecným způsobem. 

 
 § 1787 NOZ 
 (1) Nesplní-li zavázaná strana povinnost uzavřít smlouvu, může oprávněná strana 

požadovat, aby obsah budoucí smlouvy určil soud nebo osoba určená ve smlouvě. 
Neurčí-li tato osoba obsah budoucí smlouvy v přiměřené lhůtě nebo odmítne-li jej 
určit, může oprávněná strana navrhnout, aby jej určil soud. 

 (2) Obsah budoucí smlouvy se určí podle účelu, který má uzavření budoucí smlouvy 
zřejmě sledovat. Přitom se vychází z návrhů stran a přihlédne se k okolnostem, za 
kterých byla smlouva o smlouvě budoucí uzavřena, jakož i k tomu, aby práva a 
povinnosti stran byly poctivě uspořádány. 

 § 1788 NOZ 
 (1) Nevyzve-li oprávněná strana zavázanou stranu k uzavření smlouvy včas, 

povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká. 
 (2) Změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o smlouvě 

budoucí zřejmě vycházely, do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně 
požadovat, aby smlouvu uzavřela, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká. 
Neoznámí-li zavázaná strana oprávněné straně změnu okolností bez zbytečného 
odkladu, nahradí oprávněné straně škodu z toho vzniklou. 

 

 
 



Smlouvy uzavírané se spotřebitelem 

 

 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své 
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu 
svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak 
jedná. 

 

Projev zásady ochrany slabší strany 

 

  Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad 
 pro spotřebitele nejpříznivější. 

 

  K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k 
 ochraně spotřebitele se nepřihlíží. To platí i v případě, že se 
 spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje. 

 

  Má se za to, že zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s 
 požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo 
 povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání 
 o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty 
 jasným a srozumitelným způsobem. 

 

 

 

 



§ 1811 NOZ 
 (1) Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a 

srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. 
 (2) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze 

souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením 
smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku 

  a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování 
 elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj, 

  b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností, 
  c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní 

 a poplatků, 
  d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění, 
  e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že 

 mohou být dodatečně účtovány, 
  f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky 

 a další podmínky pro uplatňování těchto práv, 
  g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být 

 smlouva uzavřena na dobu neurčitou, 
  h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných 

 opatření, a 
  i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které 

 jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly 
 být známy. 

 (3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije na smlouvu 
  a) uzavíranou za účelem vyřizování záležitostí každodenního života, 

 pokud  má dojít k vzájemnému plnění bezprostředně po jejím 
 uzavření, a 

  b) o dodání digitálního obsahu, pokud byl dodán na hmotném nosiči. 
 

 



 
§ 1814 NOZ 
Zvláště se zakazují ujednání, která 
 a) vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na 

náhradu újmy, 
 b) spotřebitele zavazují plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost plnit splněním 

podmínky závislé na jeho vůli, 
 c) umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i v 

případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře či od ní odstoupí, 
 d) zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli 

nikoli, 
 e) zakládají podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného zvláštního 

zřetele bez přiměřené výpovědní doby, 
 f) zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl 

možnost seznámit se před uzavřením smlouvy, 
 g) dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran, 
 h) odkládají určení ceny až na dobu plnění, 
 i) umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při 

podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit, 
 j) zbavují spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný procesní prostředek či mu 

v uplatnění takového práva brání, nebo ukládají spotřebiteli povinnost uplatnit právo 
výlučně u rozhodčího soudu nebo rozhodce, který není vázán právními předpisy 
stanovenými na ochranu spotřebitele, 

 k) přenášejí na spotřebitele povinnost prokázat splnění povinnosti podnikatele, 
kterou mu ukládají ustanovení o smlouvě o finanční službě, nebo 

 l) zbavují spotřebitele jeho práva určit, který závazek má být poskytnutým plněním 
přednostně uhrazen. 



 
Adhezní smlouvy 

 
 Ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem platí pro 

každou smlouvu, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze 
smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla 
skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit. 

 
 Použije-li se k uzavření smlouvy se slabší stranou smluvní formulář 

užívaný v obchodním styku nebo jiný podobný prostředek, má se za 
to, že smlouva byla uzavřena adhezním způsobem. 

 
 Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, kterou 

lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo doložku, která je pro 
osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je tato doložka platná, 
nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší 
straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen. 

 
 Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, která je 

pro slabší stranu zvláště nevýhodná, aniž je pro to rozumný důvod, 
zejména odchyluje-li se smlouva závažně a bez zvláštního důvodu od 
obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech, je 
doložka neplatná. 



 
 

 Textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým 
způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat. 

 

 Podnikatel nesmí po spotřebiteli požadovat další platbu, než 
kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního 
smluvního závazku, pokud spotřebitel nedal k této další platbě 
výslovný souhlas. 



 
ZÁNIK ZÁVAZKU 

1) Splnění /náhradní splnění 

  Kvitance - přijímá-li věřitel plnění, vydá dlužníkovi na jeho žádost 
 potvrzení o splnění dluhu (kvitanci). V kvitanci vyznačí jméno 
 dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh 
 splněn. Je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo 
 vyrovnáno také příslušenství pohledávky. 

 

  Pokud věřitel vydá dlužníkovi kvitanci i bez toho, že by byl dluh 
 splněn, má to účinky prominutí dluhu 

 

2) Započtení 

  Mají-li strany vůči sobě vzájemné pohledávky stejného druhu, je 
 praktickým řešením jejich započtení.  

3) Odstupné 

4) Prominutí dluhu 

5) Dohoda 

6) Výpověď/odstoupení od smlouvy 

 

 

 



REKLAMACE 

 

1) Zákonná odpovědnost za vady 

 

 § 2165 NOZ 

 (1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u 
spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

 (2) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k 
věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena 
doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za 
jakost. 

 

 § 2167 NOZ 

 Ustanovení § 2165 se nepoužije 

 a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena 
ujednána, 

 b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, 

 c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo 
opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo 

 d) vyplývá-li to z povahy věci. 
 



2) Záruka za jakost 

 

§ 2161NOZ 

 (1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. 
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující 
věc převzal, 

 a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, 
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které 
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy 
jimi prováděné, 

 b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke 
kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 

 c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo 
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného 
vzorku nebo předlohy, 

 d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

 e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 (2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má 
se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

 



Podnikatelský nájem 

 

§ 2302 NOZ 

 (1) Ustanovení tohoto pododdílu se vztahují na nájem prostoru nebo 
místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské 
činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li pak 
prostor nebo místnost alespoň převážně podnikání, bez ohledu 
na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen. 

 

 Druh nájmu je určen výhradně účelem nájmu a nikoliv zvoleným 
smluvním typem (nájem bytových / nebytových prostor).  

 

§ 2304 

 Nájemce nemá právo provozovat jinou činnost nebo změnit způsob či 
podmínky jejího výkonu, než jak to vyplývá z účelu nájmu nebo z 
jiného ujednání stran, anebo z toho, co bylo možné důvodně 
očekávat při uzavření smlouvy, pokud by tato změna působila 
zhoršení poměrů v nemovité věci nebo by nad přiměřenou míru 
poškozovala pronajímatele nebo ostatní uživatele nemovité věci. 

 



 

Vznik 

 

 Nájem vzniká na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi 
oprávněnými svéprávnými osobami.  

 

§ 2307 

 Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání 

 (1) Nájemce může s předchozím souhlasem pronajímatele převést 
nájem v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž prostor 
slouží; souhlas pronajímatele i smlouva o převodu nájmu vyžadují 
písemnou formu. 

 



 

Označení místa podnikání 

 

§ 2305 

 Nájemce může nemovitou věc, kde se nalézá prostor sloužící 
podnikání, opatřit se souhlasem pronajímatele v přiměřeném rozsahu 
štíty, návěstími a podobnými znameními; pronajímatel může souhlas 
odmítnout, má-li pro to vážný důvod. Požádal-li nájemce o udělení 
souhlasu v písemné formě a nevyjádří-li se pronajímatel do jednoho 
měsíce, považuje se souhlas pronajímatele za daný. 

§ 2306 

 Při skončení nájmu odstraní nájemce znamení, kterými nemovitou 
věc opatřil, a uvede dotčenou část nemovité věci do původního stavu. 

 

 Nájemce je povinen mimo pokynů pronajímatele dbát při 
označování podnikatelských prostor i dalších pokynů a předpisů, 
např. obecní vyhlášky upravující regulaci reklamy, povinnosti 
plynoucí z ochrany památek atp. 



 

Podnájem 

 

Zatímco prostor pronajatý k bydlení lze za splnění zákonných podmínek 
podnajmout i bez souhlasu pronajímatele, prostor pronajatý pro účely 
podnikání lze dát do podnájmu jen se souhlasem pronajímatele. 



Zánik podnikatelského nájmu 
 
1) Zánik nájmu na dobu určitou 
 

§ 2308 NOZ 
Nájem na dobu určitou může nájemce vypovědět i před uplynutím ujednané 

doby, 
 a) ztratí-li způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je prostor sloužící podnikání 

určen, 
 b) přestane-li být najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k výkonu 

činnosti, k němuž byl určen, a pronajímatel nezajistí nájemci odpovídající 
náhradní prostor, nebo 

 c) porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci. 
 
§ 2309 NOZ 
Jedná-li se o nájem na dobu určitou, má pronajímatel právo nájem vypovědět i 

před uplynutím ujednané doby, 
 a) má-li být nemovitá věc, v níž se prostor sloužící podnikání nachází, 

odstraněna, anebo přestavována tak, že to brání dalšímu užívání prostoru, a 
pronajímatel to při uzavření smlouvy nemusel ani nemohl předvídat, nebo 

 b) porušuje-li nájemce hrubě své povinnosti vůči pronajímateli, zejména tím, 
že přestože jej pronajímatel vyzval k nápravě, chová se nájemce v rozporu s 
ustanovením § 2305 (označení štíty bez povolení), nebo je po dobu delší než 
jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo služeb spojených s 
užíváním prostoru sloužícího podnikání. 

 



Náležitosti výpovědi smlouvy na dobu určitou 

 

§ 2310 

 

 (1) Ve výpovědi musí být uveden její důvod; výpověď, v níž není uveden 
její důvod, je neplatná. 

 (2) Výpovědní doba je tříměsíční. 

 

 

2) Nájem na dobu neurčitou 

 

§ 2312 NOZ 

 Jedná-li se o nájem na dobu neurčitou, má strana právo jej 
vypovědět v šestiměsíční výpovědní době; má-li však strana k 
výpovědi vážný důvod, je výpovědní doba tříměsíční; trvá-li 
nájem po dobu delší než pět let a vzhledem k okolnostem strana 
nemohla předpokládat, že druhá strana nájem vypoví, je 
výpovědní doba vždy šestiměsíční. 

 

 



 

§ 2313 NOZ 

 Vyklidí-li nájemce prostor sloužící podnikání v souladu s výpovědí, 
považuje se výpověď za platnou a přijatou nájemcem bez 
námitek. 

 

§ 2314 NOZ 

 (1) Vypovídaná strana má právo do uplynutí jednoho měsíce ode 
dne, kdy jí byla výpověď doručena, vznést proti výpovědi 
námitky; námitky vyžadují písemnou formu. 

 (2) Nevznese-li vypovídaná strana námitky včas, právo žádat 
přezkoumání oprávněnosti výpovědi zanikne. 

 (3) Vznese-li vypovídaná strana námitky včas, ale vypovídající 
strana do jednoho měsíce ode dne, kdy jí námitky byly doručeny, 
nevezme svou výpověď zpět, má vypovídaná strana právo žádat 
soud o přezkoumání oprávněnosti výpovědi, a to do dvou měsíců 
ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro zpětvzetí výpovědi. 

 

 



 

Rozdíl mezi nájmem a pachtem 

 

 Pacht se druh „nájmu“ věci, která je plodonosná a účelem 
sjednání pachtu je, aby pachtýř (nájemce) věc užíval tak, aby mu 
nesla plody. Jedná se např. o pacht zemědělského pozemku za 
účelem hospodaření na něm, nebo o pacht podniku za účelem 
jeho provozování. 

 

 Nájem je proto mnohem větší skupina vztahů, z nichž je pacht 
pouze podmnožinou. 

 

 Pro určení pachtu je důležitý účel, pro který si pachtýř pacht 
sjednává. Některé věci lze propachtovat i pronajmout.  


