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1. Úvod 
 

Monitoring problematiky bydlení mapuje sociálně-právní problémy lidí v oblasti bydlení. 
Konkrétně jde o problémy klientů (nebo uživatelů služeb) členských občanských poraden AOP. 
Monitoring byl uskutečněn díky projektu Zajišťování a podpora občanského poradenství 
s důrazem na problematiku bydlení podpořeném v roce 2010 Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Monitoring vychází ze zajištění odborného sociálního poradenství v následujících tématech (dle 
členění klasifikace informačního systému Asociace občanských poraden):   
 

• Bydlení v bytě obecně 
• Bydlení na základě (spolu)vlastnického 

práva 
- Vlastnické právo k bytu 
- Spoluvlastnické právo k bytu 
- Problematika společenství 

vlastníků jednotek 
- Problematika bytových družstev 

• Bydlení na základě nájemní smlouvy 
- Vznik nájmu 
- Práva a povinnosti pronajímatele 

a nájemce 
- Nájemné 
- Ceny služeb 
- Přechod nájmu 
- Zánik nájmu a společného 

nájmu 
- Výměna nájemních bytů 

• Bydlení na základě smlouvy o podnájmu 
• Bydlení členů nájemcovy domácnosti 
• Bydlení na základě užívacího práva k 

bytu 
• Sousedské vztahy 
• Trvalé bydliště a hlášení pobytu 
• Bydlení na základě věcného břemene 

Tabulka 1 – Sledovaná témata oblasti bydlení 
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2. Počet dotaz ů v oblasti bydlení v roce 2010  
 
 
  

Statistika bydlení - celkem 2010 
1.Q. 
2010 

2.Q. 
2010 

3.Q. 
2010 

4.Q. 
2010 

Celkem 
2010 

Bydlení 1534 1514 1261 1308 5617 
Bydlení v bytě obecně 24 45 10 34 113 
Bydlení na základě (spolu)vlastnického 
práva 184 212 160 164 720 
Bydlení na základě nájemní smlouvy 765 721 619 678 2783 
Bydlení na základě smlouvy o podnájmu 33 30 30 25 118 
Bydlení členů nájemcovy domácnosti 31 29 31 25 116 
Bydlení na základě užívacího práva k bytu 22 20 26 22 90 
Sousedské vztahy 90 86 92 74 342 
Trvalé bydliště a hlášení pobytu 183 172 130 121 606 
Bydlení na základě věcného břemene 24 30 22 21 97 
Ostatní 178 169 141 144 632 
Tabulka 2 – Počet dotazů v oblasti bydlení za rok 2010 
 
Jak lze vyčíst z výše uvedené tabulky, i v roce 2010 občanské poradny zaznamenaly vysoké počty 
dotazů. Nejčastěji se lidé dotazovali na oblast bydlení na základě nájemní smlouvy. Bližší 
rozložení počtu dotazů v oblasti bydlení podává graf 4.   
 
 

Počet dotaz ů v jednotlivých kategoriích problematiky bydlení
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Graf 1 – Počet dotazů v jednotlivých kategoriích problematiky bydlení v roce 2010 
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Nejčastější dotazy klient ů 
Nejčastěji se klienti ptají na práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů, zejména platnost 
výpovědi – co dělat, jak se bránit, pokud s výpovědí a důvodem výpovědi z nájmu nesouhlasí. 

Další dotazy směřovaly k vyúčtování služeb a dalších poplatků spojených s nájmem, včetně 
oprav, které chce majitel provést – zda, v jaké výši a za jakých podmínek musí nájemníci platit 
různé opravy a rekonstrukce prováděné majitelem bytu/domu. 

Klienti se do poraden také chodí ptát ohledně přechodu nájmu – kdy, jak, za jakých 
podmínek je možný přechod nájmu. 

Poradci jsou také navštěvováni klienty, kteří mají problém s tím, že majitelé porušují své 
povinnosti vycházející nejen z uzavřených smluv i ze zákoníku a nájemci neví, jak se proti tomuto 
bránit. 

V neposlední řadě se klienti chodí ptát na oprávněnost zvyšování nájemného – deregulaci – 
za jakých podmínek lze nájemné zvýšit, o kolik a podobně. Dotazy týkající se deregulace 
nájemného činí přibližně 20% všech dotazů z oblasti bydlení. 
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3. Vybrané kazuistiky z oblasti bydlení za 1. polol etí roku 2010  
(zpracované občanskými poradnami) 

 
 

Kasuistika č. 1 
 
Klientem OP je žena ve věku 65 – 70 let 
 
      
        Po vstupu do poradny se klientka snaží formulovat zdlouhavě dotaz na zvyšování 
nájemného. 
  

Na základě upřesnění typu domu je pravděpodobné, že se jedná o bydlení s tzv. 
„regulovaným nájemným“, což příchozí potvrzuje.  

Klientce je poskytnuto objasnění znění zákona 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování 
nájemného, na základě kterého je pronajímatel oprávněn dle § 3 odst. 2 jednostranně zvýšit 
nájemné jedenkrát ročně počínaje 1. lednem 2007 a  následně vždy k 1. lednu, popřípadě později, 
avšak nikoliv zpětně za období, které uplynulo od 1. ledna daného roku.   

Klientka je upozorněna, že takto se zvyšování nájemného řídí, pokud není uvedeno 
například v nájemní smlouvě jinak, případně pokud pronajímatel a nájemník neuzavřou dohodu o 
jiném postupu při zvyšování nájemného, s takovým postupem ale musí obě strany souhlasit.  

Dále je vysvětleno, že oznámení o zvýšení nájemného se řídí dalšími náležitostmi dle § 3, 
musí mít písemnou formu a musí obsahovat zdůvodnění, že byla řádně stanovena výše nájemného 
na základě maximálního přírůstku měsíčního nájemného. 
 

Povinnost platit zvýšené nájemné vzniká dnem, který je uveden v oznámení o zvýšení 
nájemného, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 3 
kalendářních měsíců od jeho doručení nájemci. V této lhůtě je nájemce oprávněn podat žalobu k 
soudu na určení neplatnosti zvýšení nájemného.  

Klientka je dále poučena, že:  
• dle tohoto zákona se řídí i možný maximální přírůstek nájemného.  
• je možno tento výpočet zjistit na internetu, (pro základní orientaci je s ní tento výpočet 

proveden, a je jí také vytisknut text tohoto zákona.  
      

Dále se chce klientka informovat na podání žádosti o příspěvek na bydlení. Ohledně toho je 
informována, že zažádat o něj může na kontaktním místně státní sociální podpory. Žádost musí 
podat písemně na určeném formuláři. Na uvedeném úřadě je možno získat podrobné informace o 
nároku na příspěvek a posouzení konkrétní situace. 
 

Klientka děkuje za poskytnuté informace, sděluje že v případě potřeby se znovu k jednání 
v OP objedná, a opouští poradnu. 
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Kasuistika č. 2 
 
Popis situace: 
Uživatelka služeb uvedla, že nyní žije se svým 10letým synem v Azylovém domě. uživatelka 
nemůže dlouhodobě sehnat práci, má jen základní vzdělání. I když se snaží a chodí na motivační a 
rekvalifikační kurzy, nic nemůže sehnat. US je asi 3 roky po operaci ledviny, má sníženou pracovní 
schopnost. 
Nyní jí bude končit ubytovací smlouva v azylovém domě a US by se ráda přestěhovala někam do 
podnájmu. Jelikož ale nemá skoro žádný příjem (pouze do částky životního minima, tzn. 5086,- 
Kč), neměla by na nájem, ani podnájem dostatek peněz.  
 
Dotaz:  
Uživatelka se ptá, kdyby si sehnala podnájem, zda by měla nárok na příspěvek na bydlení, aby 
mohla bydlení zaplatit? 
 
Odpověď: 
Uživatelce bylo sděleno, že na příspěvek na bydlení by měla nárok, pokud by měla ve vlastnictví, 
nebo nájmu byt a dále zde musí mít trvalé bydliště. Tzn. pokud by sehnala pouze podnájem, na 
přípěvek na bydlení by nárok neměla. Mohla by ve výjimečném případě získat doplatek na 
bydlení, který spadá do dávek pomoci v hmotné nouzi. Viz informace z integrovaného portálu 
MPSV: 

„Zákon o pomoci v hmotné nouzi pamatuje i na specifické situace spojené s bydlením. V 
případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi rozhodnout, že za 
nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu dlouhodobě užívající jinou než 
nájemní formu bydlení 

Výše doplatku na bydlení se vypočte tak, že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení 
připadajících na kalendářní měsíc (snížené o příspěvek na bydlení náležející za předchozí 
kalendářní měsíc) odečte částka, o kterou příjem osoby/společně posuzovaných osob (včetně 
vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje částku živobytí osoby/společně posuzovaných 
osob.“ 

Uživatelka bylo sděleno, aby se šla zeptat na příslušný obecní úřad na sociální odbor, kam spadá 
podle svého trvalého bydliště, jakou má šanci na tuto dávku dosáhnout a kolik by jí mohlo být 
vyplaceno.  

Dále bylo uživatelce sděleno, že by si mohla také zkusit zažádat o částečný invalidní důchod, 
pokud má zdravotní problémy, které jí nedovolují vykonávat běžné zaměstnání. O tento důchod se 
žádá na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. 
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Kasuistika č. 3 
 
Klí čová slova 
Nájemní byt, dlužný nájem, skončení nájmu - výpověď z nájmu, výpovědní doba, žaloba na určení 
neplatnosti výpovědi, žaloba na vyklizení nemovitosti, exekuce 
 
Výchozí situace 
Uživatelka služby (dále je US) je žena, zhruba 40 let, do Občanské poradny Havlíčkův Brod přišla 
v květnu 2010, z dotazem na situaci své sousedky. Proběhla 1 konzultace.  
US má sousedku, která má problém s placením nájmu. Nájem sice sousedka platí, ale je o jeden 
nájem pozadu, z dalšího pak dluží tisíc korun. Dluh se snaží postupně splácet, ale po malých 
částkách. Nyní jí přišlo vyúčtování za služby, kde má nedoplatek přes tři tisíce korun. Pronajímatel 
jí pohrozil, že když to celé nedoplatí, že jí okamžitě vystěhuje, má proto velký strach, aby nepřišla 
o bydlení.  
 
Popis problému, zakázka 
US se domnívá, že pronajímatel sousedku může vystěhovat, až když bude dlužit 3 nájmy (zatím to 
nejsou ani výše za 2 nájmy), ale není si tím jistá. Proto by chtěla vědět jak je to s vystěhováním 
z bytu při problémech s placením nájmu. 
Intervence 

• US vysvětleno, že je opravdu záleží na tom, kolik sousedka dluží na nájemném. Výpověď 
z nájmu bytu bez přivolení soudu je možné dát z důvodů vyjmenovaných v zákoně 
v ustanovení § 711 OZ  jestliže nájemce nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu (za služby) ve výši odpovídající  3násobku měsíčního nájemného a úhrad 
za služby. 

• Pronajímatel nemůže vystěhovat nájemce okamžitě, ani pokud je dán zákonný důvod k 
výpovědi. Pronajímatel musí dát nájemci nejdříve výpověď z nájmu (pokud se nedohodnou 
jinak) a to s tříměsíční výpovědní lhůtou. V této době by si měl nájemce najít nové bydlení, 
po celou dobu je povinen platit pronajímateli nájemné a úhradu za služby poskytované 
v souvislosti s nájmem. 

• pokud sousedka na nájmu a službách nedluží zatím 3 násobek, nemůže jí dát pronajímatel 
výpověď. Pokud by jí výpověď pro neplacení nájmu přeci jen dal, může se sousedka bránit 
podáním žaloby na neplatnost výpovědi k příslušnému soudu a to do 60 dnů od doručení 
výpovědi. Dokud nebude řízení ukončeno pravomocným rozhodnutím soudu nemusí 
nájemce byt vyklidit. 

• sousedka má jako nájemcepovinnost platit nájem řádně a včas,  měla by se proto snažit 
nájem doplatit, např. se může zkusit dohodnout s pronajímatelem na splátkovém kalendáři. 
Pokud by se dluh zvyšoval a dostala by platnou výpověď, byla by povinna byt vyklidit.  
Pokud by tak neučinila dobrovolně, nemůže jí pronajímatel vystěhovat na ulici, ale může se 
obrátit na soud a žádat se žalobou na vyklizení nemovitosti. Soud uloží povinnost se 
vystěhovat a pokud tak nájemce neučiní, může být vyklizen exekučně a výdaje s tím 
spojené ponese nájemce. 

• US může říci své sousedce, že se může v případě jakýchkoliv nejasností nebo v případě, že 
jí dá pronajímatel výpověď na poradnu kdykoliv obrátit. 

 
Prognóza 
US oznámí sousedce informace o možnostech řešení její situace, nabídne možnost obrátit se na 
poradnu, když bude potřebovat cokoliv řešit s pronajímatelem. Lze předpokládat, že se 
s pronajímatelem domluví, když dá najevo, že zná svá práva.  
Zpětnou vazbu poradna nedostala. 
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Kasuistika č. 4 
 
Výchozí situace – popis problému: 
 
Paní – cizí státní příslušnice – přichází do poradny: její firma je členem společenství vlastníků 
jednotek . Nahoře v domě někdo něco přistavěl a na základě toho chce společenství provést změnu 
v zápisu na katastru nemovitostí. Paní předložili k podpisu plnou moc na vyřízení této záležitosti. 
Paní ale společenství žádnou plnou moc podepisovat nechce: má špatnou zkušenost, během 
jednoho z jejích častých pobytů v zahraničí byla vykradena, mimo jiné jí zmizely nějaké 
dokumenty s podpisy a na základě toho jí pak byl vybrán účet v bance – má podezření, že v tom 
bylo společenství namočeno, a proto jim zvlášť svůj podpis už dát nechce. Chce návrh podepsat na 
katastru samostatně. Na katastru jí řekli, že je to možné, ale společenství jí vyhrožuje, že bude platit 
pokutu 40 000,-, pokud návrh nepodepíše. Paní neví za co. Je z toho nešťastná a neví, co má dělat. 
Její komunikaci s představenstvem navíc ztěžuje jazyková bariéra. 
 
Zakázka: 
 
Zjistit, v čem je ze strany výboru SVJ problém, za co je těch 40 000,- a pokud možno to domluvit 
tak, aby mohla podepsat návrh až na katastru. 
 
Náplň konzultace, možnosti řešení: 
 
Paní je poskytnuta emoční podpora. Delší dobu trvá, než se podaří vyjasnit v čem je problém a 
formulovat zakázku – nakonec je paní s formulací spokojena. Také probíráme, jak konkrétně je 
domluvena na katastru, že by to šlo udělat. Nakonec se dohodneme, že nejjednodušší bude, pokud 
pracovnice zavolá přímo odpovědnému člověku z výboru, aby se ho přeptala, v čem je potíž a za co 
by měla být zmiňovaná pokuta a poté to paní vysvětlí tak, aby to pro ní bylo srozumitelné. Zároveň 
se pokusí vysvětlit předsedovi stanovisko paní a takto fungovat jako prostředník při jejich dohodě.  
 
Pán z výboru je zpočátku velmi nepříjemný a vyjadřuje se o paní jako o tom, kdo „stále dělá 
problémy“. Pokuta je prý za zbytečné náklady, spojené s podáním návrhu. Nakonec se 
domlouváme: společenství sepíše návrh bez podpisu paní a ve chvíli, kdy jej bude posílat na katastr 
dá paní vědět. Paní se tam staví a podepíše návrh samostatně, jak má domluveno – postará se, aby 
vše bylo řádně spojeno a splňovalo z její strany potřebnou formu. Až posud společenství 
nevzniknou žádné vícenáklady, kromě jednoho telefonu nebo dopisu. V případě, že návrh bude ve 
výsledku zamítnut kvůli vadám, které budou prokazatelně souviset se samostatným podpisem 
klientky, bude paní hradit náklady na nové podání. Pokud katastr návrh přijme, je všechno 
v pořádku. 
 
Vývoj  
 
Paní odešla velice spokojená, jak se záležitost ve výsledku podařila poradna neví. 
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Kasuistika č. 5 
 
Na Občanskou poradnu se obrátila žena, která bydlí v obecním panelovém domě a řeší problémy se 
sousedy. Rodina se dvěma malými dětmi, která bydlí v bytě nad klientkou dělá dle sdělení klientky 
velký hluk – řev, běhání, dupání, ježdění na dětské motorce, hraní s míčem o zeť… I v noci je 
slyšet křik dětí, kterého si nikdo nevšímá.  
Klientka se snažila se sousedy promluvit, ale domluva nebyla možná – soused klientku odbyl 
slovy, „že jsou to přeci děcka“. Vzhledem k tomu, že situace už je neúnosná a klientka je bezradná 
obrací se na OP s dotazem, zda má právo tuto situaci nějak řešit. 
 
Poradce klientku seznámil s § 127 Občanského zákoníku, podle kterého „se každý musí zdržet 
všeho, čím by nad míru přiměřenou obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho 
práv. Vlastník věci nesmí nad míru přiměřenou obtěžovat prachem, hlukem… Proti takovému 
jednání se lze bránit prostřednictvím: a) soudu b) správního orgánu c) svépomocí.“ 
 
 Poradce klientce doporučil v první řadě vše řešit dohodou - zkusit ještě jednou kontaktovat 
souseda - písemně - v dopise popsat - do kdy byl v domě pokojný stav a kdy se tento stav porušil a 
jak by bylo možné pokojný stav navrátit zpět. Popsat jakým způsobem hluk klientku obtěžuje. 
Tento dopis může být dán v kopiích i ostatním sousedům - kterých se to týká.  
V dopise je potřeba stanovit dobu pro odpověď a nápravu- cca 14 dní. V dopise je dále vhodné 
uvést, že pokud nebude soused věc řešit a nebude v domě klid, využije klientka další právní kroky 
k vymožení svých práv. Všechny doklady i kopie listin je nutné si uschovat.      V případě žaloby 
bude mít klientka důkaz, že se svých práv chtěla domoci dohodou. Pokud soused nebude reagovat, 
poradce klientce doporučil, aby se obrátila na příslušný orgán státní správy – v tomto případě 
obecní úřad, místně příslušný, kde došlo k zásahu do pokojného stavu. Ten může předběžný zásah 
do pokojného stavu zakázat nebo uložit, aby byl obnoven  
 
předešlý stav (§ 4-5, Zákona 40/1964 Sb., obč. zákoník, v platném znění). Dům navíc patří do 
majetku obecního úřadu - obrátit se na obec je v tomto případě více než žádoucí.  
Poradce dále klientce sdělil, že uplatněním ochrany výše zmíněnými cestami - není dotčeno právo 
domáhat se ochrany svých práv soudní cestou.  
 
Poradce dále klientku upozornil, že pokud se domnívá, že se rodiče o děti dobře nestarají (klientka 
sděluje, že v noci pláčou a nikdo si jich nevšímá) může se také obrátit na Orgán sociálně právní 
ochrany dětí, který sídlí na obecním úřadě v místě bydliště, kde může klientka sdělit i anonymně 
své obavy. Sociální pracovnice jsou povinny toto prošetřit. 
 
Poradce klientce na závěr nabídl v případě potřeby další konzultaci. 
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Kasuistika č. 6 
 
Klíčová slova: nájem, vystěhování, nájemní smlouva 
 
Výchozí situace: 
Klientka je žena. Na Občankou poradnu se obracela pouze prostřednictvím internetu a emailových 
dotazů, z důvodu nedostatku času. Klientka žije v pronajatém bytě spolu s přítelem a třemi dětmi.  
 
Popis problému, zakázka: 
Má smlouvu na dobu určitou, která skončila dne1.5.2010. Paní majitelka klientce pouze ústně  
oznámila, že už mi smlouvu neprodlouží a že má ihned opustit byt. Pohrozila jí, že pokud tak 
neučiní, vyhodí já i s dětmi na ulici a nábytek nechá odvézt někam pryč. Klientka situaci neřešila, 
jelikož se domnívala, že pokud jí pronajímatelka nedá ukončení nájmu písemně, není to platné.  
 
Intervence: 
Jelikož je smlouva na dobu určitou, nelze se bránit tím, že ukončení mělo být oznámeno písemně. S 
klientkou řešeny jiné varianty rychlého přestěhování, aby nedošlo k soudnímu jednání (zdroje 
bydlení v rodině), předány odkazy na inzerci s byty, případně azylový dům.  
 
Možnosti řešení: 
Pokud je nájemní smlouva na dobu určitou, končí nájemní vztah automaticky  tímto dnem.To 
znamená, že k tomuto dni klientka měla byt předat a být již přestěhovaná, pokud by písemně 
smlouvu neprodloužili. Pronajímatelka tedy neměla povinnost klientku informovat (občanský 
zákoník, § 676, odstavec první). Avšak podle občanského zákoníku,  § 676, odstavec druhý: Užívá-
li nájemce věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání věci nebo 
na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za 
jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, 
nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu. Takže pokud pronajímatelka nepodala 
návrh k soudu na Vaše vystěhování do 30 dní od skončení nájemní smlouvy, smlouva se klientce 
prodlužuje na stejný čas, na jaký byla sjednána původně. Pokud návrh podala, soud klientku nechá 
vystěhovat. Klientka však neví, jaké kroky pronajímatelka podniká. Zkusí se s ní domluvit na 
posečkání, případně jí odkáže na § 676, občanského zákona. 
 
Zpětná vazba: není 
Citovaná literatura, zdroje: 
- občanský zákoník 
- Adresář poskytovatelů sociálních služeb 



Monitoring bydlení – rok 2010  Asociace občanských poraden 

 11 

Kasuistika č. 7 
 
Klí čové pojmy: 

• Realitní kancelář, revitalizace panelového domu, prodej družstevního bytu 
 
Výchozí situace: 

• Uživatelka služby (dále US) je žena, asi 40 let. Do Občanské poradny přišla na konzultaci 
v červnu 2010. Přinesla s sebou písemné materiály týkající se úvěru poskytnutého na 
revitalizaci domu a prodeje bytu přes realitní kancelář. 

 
Popis problému: 

• US s manželem se dostali do finančních problémů, jelikož manžel přišel o práci. Neplatili 
nájem a zálohy. Na manžela byl díky tomu vydán exekuční příkaz; exekuce probíhala 
formou srážek ze mzdy. Manželé se nakonec rozhodli prodat byt přes  realitní kancelář. Na 
bytě vázl úvěr poskytnutý na revitalizaci domu a nesplacená anuita. (Úvěr byl poskytnut 
bytovému družstvu, přičemž majitelé jednotlivých bytů v domě v něm figurují jako 
ručitelé.) Dluh na nájemném byl manželem US splacen. Manželé se dohodli s realitní 
kanceláří, že zmíněný úvěr zaplatí tak, že jim kancelář sníží cenu bytu. Stejně tak měli 
manželé uhradit dosud nezaplacené náklady exekuce a poplatek družstvu za převod 
členských práv. 

• US se zdály praktiky realitní kanceláře nestandardní, proto se informovala na bytovém 
družstvu, jak je to s platbou úvěru na revitalizaci. Dozvěděla se, že nový majitel bytu 
revitalizaci splácí formou splátek. 

 
Zakázka:  

• Je možné, aby si realitní kancelář nechala peníze, kterými jsme my uhradili úvěr na 
revitalizaci domu, když nový majitel platí revitalizaci také? 

 
Intervence: 

• Smlouva s realitní kanceláří není sepsaná zcela jednoznačně, ale je platná. Z této smlouvy 
nevyplývá, že by manželé zaplatili dluh spojený s revitalizací domu. Smlouva říká, že cena 
bytu byla ponížena o částku odpovídající nesplacenému úvěru poskytnutého na revitalizaci 
a že tento úvěr převzal nový majitel. Ten ho splácí, jak podle smlouvy má, což si US sama 
ověřila na bytovém družstvu. 

• Pokud však mají manželé podezření, že převod peněz neproběhl v pořádku, mohou 
kontaktovat nového majitele bytu a od něj zjistit, co všechno zaplatil v souvislosti s koupí 
bytu a komu. Zároveň může US znovu zajít na bytové družstvo a informovat se, jaké částky 
obdrželo a od koho. Na tyto informace mají manželé právo, jelikož byli vůči družstvu 
dlužníky a chtějí vědět, zda byl jejich dluh řádně splacen. 

 
Prognóza: 

• US bylo sděleno, že až bude mít přesnější informace o proběhlých platbách, může se do 
poradny znovu objednat. 

• US stále váhá, zda není možné, že platby proběhly tak, jak si myslela původně. Pokusí se 
tedy zjistit co nejvíce informací. 

 
Zpětná vazba: /  
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Kasuistika č. 8 
 
Výchozí situace: 
Na poradnu se obrátil klient, který společně se svojí přítelkyní a dětmi žije v nájemním bytě. 
V březnu 2010 mu byla doručena výpověď z nájmu důvodu neplacení nájemného. Ve výpovědi 
byla uvedena 2 měsíční výpovědní lhůta. Dle klienta výpověď obsahovala jinou částku, než kterou 
činila skutečná dlužná částka. Klient měl v rámci 60 dnů možnost podat žalobu na určení 
neplatnosti výpovědi.  
Klient při konzultaci vysvětloval, jaký vývoj situace doručení výpovědi pro neplatnost nájemného 
předcházel. Klient je živnostník a díky krizi mu poklesl jeho finanční příjem. Jeho družka je 
v současné době na rodičovské dovolené. Klient se snažil vždy zaplatit alespoň ¾ celkového 
měsíčního nájemného včetně služeb. Klient svoji situaci pravidelně konzultoval s pracovníkem 
správcovské firmy. Ten mu nejprve sdělil, že se nic neděje, a že řešení zkusí najít. Při další schůzce 
bylo klientovi sděleno, že si může vybrat mezi novou nájemní smlouvou na dobu určitou s tržním 
nájemným nebo odstupným ve výši 100.000,- Kč. Klient si nevybral ani jednu z možností. O měsíc 
později mu byla doručena výpověď dle § 711 odst. 2, písm. b) Občanského zákoníku.  
 

1) Popis problému,  zakázka: 
 Jak mám postupovat? Mám podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi? 

 
Intervence:  
Poradkyně nejprve klient ocenila za jeho snahu situaci aktivně řešit se zástupcem správcovské 
firmy. Zároveň mu vysvětlila, že výpověď je platná splňuje-li nejen formální náležitosti, ale 
především musí být naplněna skutečnost „nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s 
užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu.“ Poradkyně klientovi vysvětlila, že i když platil vždy alespoň část 
nájemného a úhrad za služby, je možné, že jeho součet nedoplatků dosáhl výše uvedeného 
trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.  
Klientovi bylo doporučeno přepočítat si, zda skutečně celkový nedoplatek dosáhl trojnásobku 
dosáhl. V případě že by tomu tak nebylo, může klient podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi.  
Klientovi byl vytisknut vzor žaloby na určení neplatnosti výpovědi z nájmu. 
Poradkyně klienta upozornila na lhůtu pro podání této žaloby, která mu uplyne 30. 4. 2010.   
 
O několik týdnů klient opět zkontaktoval poradnu. Emailem zaslal vzor žaloby na určení, že nájem 
stále trvá, kterou by chtěl s přítelkyní podat. Klient sdělil, že si je vědom, že žaloba na podání 
žaloby na určení neplatnosti výpovědi již uplynula. Zároveň ho prý ale určitý právník 
prostřednictvím on-line poradny informoval, že pro jeho situaci není rozhodující pokud   žalobu 
podá později tj. po uplynutí lhůty. Důležitější je dle něj vyjádřit právní zájem na zachování 
nájemního vztahu.  
 

2) Popis problému,  zakázka:  
Mám podat žalobu na určení, že nájem stále trvá? 

Poradkyně si pročetla obsah žaloby. Následně klientovi vysvětlila, že název je sice žalobou na 
určení, ale obsahem včetně petitu se jedná o žalobu na určení neplatnosti výpovědi z nájmu. Klient 
byl také upozorněn na formální nedostatky, které přinesená žaloba obsahovala.  
Klient byl informován, že může žalobu zkusit podat, nicméně její výsledek je velmi nejistý. 
Zároveň by nezakládala nárok na odklad klientova vystěhování (jak by tomu bylo u žaloby na 
neplatnost výpovědi z nájmu). Případný nárok na odklad by se musel zkusit žádat prostřednictvím 
předběžného opatření, za které se platí záloha ve výši 10.000,- Kč a i zde je výsledek nejistý. Tyto 
informace poradkyně klientovi sdělila po konzultaci s externí konzultantkou právničkou.  
Klient byl seznámen s důsledky výpovědi z nájmu bez přivolení soudu.  
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Prognóza:  
Klient pravděpodobně žalobu podal, přestože její výsledek je velmi nejistý. Zároveň patrně dojde 
k zániku nájmu a klient bude nucen se odstěhovat.  
 
Zpětná vazba:   
Klient od poslední konzultace poradnu nekontaktoval.  
 
Citovaná literatura, zdroje:  
OZ, Vzory smluv a podání 
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Kasuistika č. 9 
 
Uživatelka služby (dále jen U) je nájemkyní bytu na Příční, kde byla plíseň, zatékalo ze střechy. 
Rodina dostala náhradní byt na Křídlovické s tím, že za 3 měsíce bude byt na Příční spraven a oni 
se vrátí. Již dva roky bydlí na Křídlovické a na ÚMČ jim bylo sděleno, že si mají požádat, aby s 
nimi byla sepsána NS na byt na Křídlovické, když to tak dlouho trvá. Na jejich žádost dostali 
odpověď, že byt na Příční je spraven a mají se do 14ti dnů přestěhovat zpět. Byli se v bytě podívat 
a zjistili, že je opět s plísní a dírou ve zdi atd. Šli na ÚMČ bytový odbor, pracovník telefonicky 
kontaktovat správce Mouřenínek a pracovnice mu sdělila, že je  byt v pořádku. Rodina tedy šla do 
bytu, pořídila fotky a video a vrátili se na ÚMČ. Pracovník opět telefonoval na Mouřenínek s 
novými informacemi. Potom Mouřenínek poslal pracovníka do bytu, ten zazdil díru, udělal několik 
pruhů nátěru proti plísni. Byt není vymalován, plíseň tam stále je, mokro na stropě také apod. 
Rodina poslala fotky "spraveného" bytu na bytový odbor a hned následující den obdržela dopis, dle 
kterého se mají ihned přestěhovat do bytu na Příční, kde mají NS a zaplatit dluh za rok 2001 ve 
výši asi 27.000,-Kč, jinak že bude podána žaloba na vyklizení a žaloba na zaplacení dluhu. U neví 
jak dále postupovat? Má výpis správce o platbách za nájem a služby, ze kterého vyplývá, že vše 
zaplatili. Pracovnice Mouřenínku jim sdělila, že k d luhu došlo protože U si měnila v té době 
příjmení.  
 
U žádá o radu, jak dále postupovat? 
 
U se může opět doporučeným dopisem (uschovat kopii) vyjádřit k poslednímu dopisu, který zřejmě 
ještě není reakcí na zaslání fotografii ze "spraveného" bytu. Sdělit, že posílala tento zmiňovaný 
dopis, který dokládá, že byt opravdu není spravený a obyvatelný. Za tímto účelem může žádat opět 
stavební odbor, aby provedl šetření v bytě a případně nařídil znalecký posudek hygieny, týkající se 
plísně. Dále doložit výpis plateb za byt a namítnout, že dluh nemají, i kdyby došlo k záměně jmen, 
U platí ročně +- stejnou sumu, a dle sdělení o dluhu by to znamenalo, že by měla za rok 2001 
zaplatí asi dvojnásobek, což není zřejmě pravděpodobné. Ať jí tedy předloží skutečné vyúčtování 
dodavatelů služeb, nájemné zaplacené má na svoje nynější jméno - o tom není sporu. Jedině by se 
mohlo jednat o nějaký nedoplatek na službách. Požádat v dopise ÚMČ aby znovu projednal jejich 
žádost o sepsání NS k bytu, kde již třetím rokem bydlí nebo provedl nové šetření v bytě na Příční a 
zjistil skutečný stav bytu, kam se mají neprodleně přestěhovat.  
Poskytnuty informace o tom, jak by bylo dále postupováno v případě, že se do závadného bytu 
nevrátí a bude podána žaloba na vyklizení bytu na Křídlovické. Do rozhodnutí soudu nejsou 
povinni byt vyklidit, ale při neúspěchu sporu jim hrozí, že budou platit náklady sporu a zřejmě i 
vznikne dluh na "nájemném" v bytě na Křídlovické, protože stále platí nájemné za byt  na Příční 
podle NS a služby za byt na Křídlovické, kde skutečně bydlí. V řízení před soudem o vyklizení by 
pak dokládali důkazy, proč byt nevyklidili a nevrátili se do bytu na Příční. Stejně tak by se sami 
mohli bránit podáním žaloby do 60ti dnů po obdržení případné výpovědi z bytu na Příční, kdyby 
jim ji pronajímatel dal ať už z důvodu, že jej neužívají nebo mají údajný dluh. U upozorněna na 
nutnost dodržet lhůty i to, kde jsou případně zmíněny. Navrženo, aby případně opět přišla osobně 
do OP.  
 
Předány kontakty na SON, BP kde může dále konzultovat, zda podá sama žalobu na ÚMČ a jakou. 
Zda žalobu na splnění povinnosti provést opravy v bytě, či uzavření NS k bytu K. Informována 
obecně o právech a povinnostech pronajímatele a nájemce. 
 
 Je zřejmé, že pronajímatel, tedy ÚMČ, neplní řádně svoje povinnosti, byt neudržuje ve 
stavu způsobilém k užívání, neprovádí nutné opravy atd. Bylo by vhodné obrátit se se stížností na 
magistrát případně na ministerstvo, či celou kauzu medializovat.  
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Kasuistika č. 10 
 
Klí čová slova:  
Nájemní bydlení, neplacení nájmu, žaloba o neplatnosti výpovědi z nájmu. 
 
Výchozí situace: 
Uživatel je nájemcem bytu, který byl prodán městem do soukromých rukou. Uživatel má smlouvu 
na dobu neurčitou. Majitelem jeho bytu je soused, který koupil celou nemovitost. Se sousedem 
pracují oba ve stejné firmě. Začátkem roku se firma dostala do problému. Zaměstnanci nedostali po 
dobu tří měsíců mzdu.  
 
1) Popis problému, zakázka: 
Uživatel se na poradnu obrátil s tím, že dostal výpověď z nájmu z důvodu neplacení. Uživatel 
nedostal v měsíci únoru, březnu a dubnu z důvodu platební neschopnosti zaměstnavatele vyplacenu 
mzdu. Ta mu byla celá uhrazena koncem měsíce dubna. Jakmile obdržel peníze, vše uhradil a od té 
doby již žádné prodlení neměl. Na svou situaci majitele bytu, který byl ve stejné situaci se mzdou 
jako uživatel, jelikož pracuje ve stejné firmě, dopředu upozornil. Majitel bytu mu slíbil, že počká, 
že je to v pořádku a doplatí to, až budou mít výplatu. Majitel bohužel nepočkal a poslal výpověď 
z nájmu s tříměsíční výpovědní dobou z důvodu bezdůvodného neplacení nájmu. Uživatel neví, co 
má dělat. V bytě bydlí již od dětství a jinam se stěhovat nechce, výpověď považuje za 
neoprávněnou. 
 

Cíl:  Bránit se proti výpovědi z nájmu 

Intervence: 

Konzultace č. 1 

Poradkyně zaslala tyto informace:  
 
Poradkyně uživatele seznámila s občanským zákoníkem a paragrafem  711 odstavec 2) 
Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu: 
b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že 
nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající 
trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil 
peněžní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3; 
 
Poradkyně uživateli sdělila, že pronajímatel mu výpověď dát mohl – ve výpovědi ale uvádí, že 
nájemce neplatil nájem bezdůvodně, což dle něj není pravda, jelikož byl po určitou dobu bez 
příjmu a o pronajímatele o tomto informoval. Nájem hned po obdržení mzdy uhradil. 
 
Poradkyně uživateli navrhla, že se s uživatelem může pokusit dohodnout na zrušení výpovědi 
anebo může podat k soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi z nájmu.  Uživatel sdělil, že se o 
domluvu pokoušel, ale bezúspěšně. Chtěl by podat žalobu k soudu. Poradkyně mu vysvětlila rizika 
s tímto spojená, bude záležet na soudu, zda posoudí výpověď  jako oprávněnou nebo ne, pokud 
prohraje, bude hradit náklady řízení. Pokud vyhraje, bude náklady hradit protistrana. Odkázání na 
právníky uživatel odmítl, jelikož má docela vysoký příjem, ale splácí úvěry, tak ho není schopen 
zaplatit, měl zájem o bezplatného právníka mu nepřidělí, jelikož jeho příjem je vysoký. Uživatel si 
je rizik vědom. Neví však, jak taková žaloba vypadá a určitě by ji neuměl napsat sám. Poradkyně 
uživateli vytiskla vzor žaloby a vysvětlila mu, co se do něj píše. Uživatel si netroufl žalobu sám 
sepsat. Pokusí se ale podle vzoru alespoň něco připravit. Poradkyně mu navrhla, že jako důkaz by 
bylo vhodné přiložit i potvrzení od zaměstnavatele, že mzda byla vyplacená v pozdějším termínu, 
nájemní smlouvu a potvrzení o úhradě dluhu. Uživatel vše donese na další schůzku.  
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Konzultace č. 2 
Poradkyně s uživatelem sepsala žalobu na určení neplatnosti výpovědi a doplnili ji důkazy, které 
uživatel donesl – nájemní smlouvou, potvrzením od zaměstnavatele i potvrzením o úhradě dluhu. 
Uživatel ji pošle na Okresní soud v Novém Jičíně.  
 
Možnosti řešení: 
1. Pokusit se s majitelem domluvit na stažení výpovědi 
2. Podat k soudu žalobu na určení neplatnosti výpovědi  
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4. Vybrané kazuistiky z oblasti bydlení za 2. polol etí roku 2010  
(zpracované občanskými poradnami) 
 
 

Kasuistika č. 1 
 

Klientem OP je muž ve věku 55-60 roků. 
 

Klient obdržel v měsíci srpnu 2010 výpověď z nájemního bytu (k 30.11.2010) ve vlastnictví 
Regionální správy majetku ČD.  

Důvodem k výpovědi bylo dlužné nájemné vyčíslené ve výši 44 261,- Kč. 
Ačkoliv se snažil s vlastníkem bytové jednotky projednat několikrát splátkový kalendář 

dluhu, nebylo mu vyhověno, pouze doporučeno podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi, 
proto on požádal OP o sestavení vhodného textu, ke kterému sdělil tyto informace: 
 
Dluh na nájemném klient nepopírá, nesouhlasí však s jeho celkovou kalkulací, ve které jsou 
uvedeny některé nikdy nevykonané položky, a to  

• dodávka studené vody (do objektu není zavedený vodovod, zásobování objektu a 
bytu vodou vybudoval klient (spolu s dalšími spolubydlícími) na vlastní náklady, 

• odvoz odpadu (řeší se cestou OÚ), 
• odvoz fekálií (nikdy nebylo provedeno) 

 
V bytě bydlí klient se svou rodinou (3 nezletilé děti, manželka v 6.měsíci těhotenství, a on).  
V současné době ani v dohledné budoucnosti se nemá s rodinou kam odstěhovat, nemá k dispozici 
náhradní bydlení, a vzniklou situaci proto pokládá za přímo ohrožující nezletilé děti a těhotnou 
ženu.  
 
S rodinou a dalšími spoluuživateli domu se vždy o objekt řádně starali, z původního holobytu 
vybudovali zavedením vodovodu a topení téměř standardní slušný byt 2+1, zajišťují úklid v jeho 
okolí a provádění jeho oprav (zatékání do střechy), a odčerpávají ze základů hromadící se spodní 
vodu, která by objekt jinak zcela devastovala, to vše na vlastní náklady - tedy udržují a vylepšují 
stav objektu ve prospěch vlastníka. 
 

Ke své finanční situaci a nezaplacenému nájemnému klient sděluje, že je to způsobeno 
výrazným poklesem zakázek v jeho oboru – instalatérství, nicméně je přesvědčen, že vhodně 
sestavený splátkový kalendář by jeho dluhovou situaci vyřešil. 

V podání žaloby spatřuje cestu jak s vlastníkem objektu celou věc urovnat, a zejména 
zajistit setrvání jeho rodiny ve stávajícím nájemním bytě, do jehož rekonstrukce již investovali 
značné prostředky. 

 
OP poskytla klientovi komplexní asistenci při sestavení návrhu textu předmětné žaloby. Klient 
s obsahem návrhu souhlasil, a převzal jí s tím, že si zajistí její podání příslušnému soudu, a přislíbil 
vyrozumět OP o dalším vývoji případu. 
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Kasuistika č. 2 
 
Klí čová slova:  
Zákaz kouření, stížnost 
 
Výchozí situace: 
Uživatelé služby ( dále jen US ) jsou manželé, kolem 75 let, do Občanské poradny ve Frýdku - 
Místku přišli na konzultaci osobně v srpnu 2010. Celkem proběhla 1 konzultace. 
 
US darovali synovi svůj byt. Syn a jeho manželka přislíbili, že se budou o nich starat. Manželka 
syna nejprve vše plnila, vařila, uklízela, prala i žehlila. Poté přestala vařit, prát, žehlit, omezuje US 
v pohybu. US za bydlení řádně platí a hradí i pomoc. Manželka syna ovšem US různě uráží a 
napadá. US se ji bojí. Syn se manželky také bojí a nijak nezasáhl.  
 
1)  Popis problému,  zakázka: 
Co máme s tím dělat, aby jste měla své bydlení? 
Intervence : 
• US nemají v novém bytě hlášené věcné břemeno snacha může US vystěhovat. 
• US svůj byt, který měli darovali synovi. Byt, který syn prodal již nebyl v jejich vlastnictví a US 

si nemohou nárokovat peníze z prodeje. 
• US si mohou hledat sami jiné bydlení např. v podnájmu. Uživatelé mohou také pořádat o dům 

s pečovatelskou službou. 
• US nemusí platit za služby snachu, ale mohou si služby kupovat v Pečovatelské službě. 
 
 
Možnosti řešení: 
US jsou schopni se sami ještě o sebe postarat a nemají zájme kupovat si služby. Uživatelé si 
nemohou sami hledat náhradní bydlení a do pronájmu nechtějí jít, kvůli zdravotnímu stavu. US 
mají zájme o dům s pečovatelskou službou. Dohodla jsem US schůzku s pracovnicí Magistrátu, 
která vede pořadník. Jelikož US nebyli místní neorientovali se ve Frýdku, doprovodila jsem US na 
magistrát. Pracovnice US převzala a bude s nimi dále jednat. 
 
 
 
Zpětná vazba:     
US podali žádost o dům s pečovatelskou službou a jsem evidování v pořadníku. Kdy jim bude 
přidělen byt nelze určit.   
 
Citovaná literatura, zdroje: 

• Internet - kontakty na Magistrát města Frýdek Místek 
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Kasuistika č. 3  
 
Klí čová slova:  
Ukončení nájemní smlouvy, přiměřený náhradní byt, stížnost na zatékání do bytu, sleva na 
nájemném,  
 
Výchozí situace: 
Uživatelka služby ( dále jen US ) přichází ve věci možné výpovědi z bytu. 
 
US se obává, že jí dá majitel bytu výpověď, zatím to ale neví jistě. Dále má problémy se zatékáním 
do bytu.  
 
1)  Popis problému,  zakázka: 
Za jakých podmínek je možná výpověď z nájmu?  
Intervence : 
• Výpověď je možná jen z důvodů vyjmenovaných v zákoně. V případě US přichází v úvahu § 

711a OZ, protože lze předpokládat, že majitel potřebuje byt pro sebe a rodinné příslušníky. 
Toto lze jen s přivolením soudu a klientka by měla mít nárok na přiměřený náhradní byt.  

 
2)  Popis problému, zakázka: 
Jak je to s náhradním bytem?  
Intervence: 

• Potřebuje-li majitel byt pro sebe a své rodinné příslušníky, soud pravděpodobně potvrdí 
ukončení nájmu a přiřkne US právo na přiměřený náhradní byt, který jí majitel bude muset 
obstarat. Přiměřeným náhradním bytem se rozumí byt kvalitativně i velikostně srovnatelný, 
ale nemusí to již být byt s regulovaným nájmem.  

 
3) Popis problému, zakázka: 
Kde si má stěžovat, když majitel nedělá nic se zatékáním do bytu? 
Intervence: 

• Nejedná-li se přímo o stavebně technický problém, který by mohl řešit stavební úřad, bude 
tuto situaci při nečinnosti majitele řešit soud na podnět nájemnice. 

 
Možnosti řešení: 
Poradkyně US vysvětlila § 711a OZ, objasnila, jak by měla vypadat výpověď od pronajímatele, 
včetně upozornění, že musí být písemná a musí obsahovat výpovědní důvod a výpovědní lhůtu. 
Upozornila US, že soud pravděpodobně z výše uvedených důvodů výpověď potvrdí.  Poradkyně 
US vysvětlila, co si má představit pod pojmem přiměřený náhradní byt, upozornila ji, že by neměla 
očekávat i nadále regulované nájemné.  
Poradkyně US doporučila poslat písemné doporučené oznámení majiteli bytu o zatékání, vyzvat jej 
k nápravě a žádat náhradu škody (náklady na vymalování, případnou škodu na vybavení bytu). Lze 
také požadovat přiměřenou slevu z nájmu. V případě, že majitel nebude reagovat, může tuto situaci 
řešit podáním k soudu.  
Poradkyně vyzvala US, aby se v případě potřeby podat podání k soudu obrátila znovu na OP. 
 
Zpětná vazba:    / 
 
Citovaná literatura, zdroje: 
Komentář k zákonu 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného. 
Občanský zákoník. 
 
 



Monitoring bydlení – rok 2010  Asociace občanských poraden 

 20 

 

Kasuistika č. 4 
 
Popis situace: 
Občanskou poradnu Plzeň, o.s. navštívil uživatel služeb, jenž uvedl, že bydlí v Plzni v nájemním 
bytě s regulovaným nájemným o podlahové ploše 77,38m2, za který hradí v současné době  4.925,- 
Kč měsíčně. US uvedl, že se jedná o byt standardní kvality. Dále US uvedl, že nyní mu 
pronajímatel donesl písemnou kalkulaci nájemného pro rok 2011.  
US se nezdá částka, která je na vyrozumění stanovena (5.595,35 Kč). US si také není jistý, zda-li 
může pronajímatel takto zvedat nájem ještě i pro rok 2011.  
 
Dotaz:  
Uživatel se ptá, zda má vlastník bytu právo zvyšovat nájemné ještě pro rok 2011?  
Pokud ano, je částka, kterou vlastník bytu ve vyrozumění uvedl, správná?  
 
Odpověď: 
Uživatel byl informován, že regulované nájemné je upraveno zákonem č. 107/2006 Sb., o 
jednostranném zvyšování nájemného. Podle tohoto zákona je pronajímatel oprávněn jednostranně 
zvýšit nájemné jedenkrát ročně vždy k 1. lednu, popřípadě i později, nikoliv však zpětně. 
Plánované zvýšení nájmu musí být oznámeno minimálně tři měsíce předem. Oznámení musí být 
předáno písemnou formou a musí být nájemníkovi doručeno. 
Uživateli bylo sděleno, že obecně sice možnost uplatnit zvýšení podle zákona č. 107/2006 Sb.  
končí dnem 31. prosince 2010. V § 3 uvedeného zákona jsou však přímo vyjmenovány obce pro 
něž je platnost zákona prodloužena až do konce roku 2012. Toto ustanovení se týká i města Plzně.  
Jelikož  se byt US nachází přímo v Plzni, má proto pronajímatel právo zvyšovat jednostranně 
nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb. až do 31.12.2012. 
Dále bylo US sděleno, že po roce 2012 bude možné nájemné zvýšit pouze se souhlasem nájemce. 
Nebude-li nájemce s navrhovaným nájemným souhlasit, bude mít pronajímatel možnost obrátit se 
na příslušný okresní soud, aby nájemné určil. Soudy poté budou při určení výše nájemného 
vycházet z místně obvyklého nájemného.  
Uživateli bylo na portálu Ministerstva pro místní rozvoj v sekci bytová politika za pomoci 
kalkulačky nájemného zkontrolováno, zda-li vlastník bytu postupoval v souladu se zákonem 
č.107/2006 Sb. Po dosazení údajů, které US poskytl, bylo zjištěno, že vlastník bytu se skutečně 
držel zákona a nájemné pro rok 2011 je stanoveno v souladu se zákonem. US byl předán odkaz na 
tuto kalkulačku nájemného.  
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Kasuistika č. 5 
 
Klíčová slova: 
Pronajímatel, nájemní vztah sjednaný na dobu neurčitou, právo bydlení na základě nájemní 
smlouvy, nájemní smlouva, nájemné, výpověď s přivolením soudu, bytová náhrada. 
 
Výchozí situace: 
Uživatel služby (dále US) – třicetiletý mladý muž přišel do poradny v doprovodu svojí matky 
v srpnu 2010. US vlastní v malé obci domek. Od června 2009 pronajal byt v domku svému strýci. 
Přinesl si uzavřenou nájemní smlouvu. V jeho bytě bydlí nájemník a US nyní nemá kde bydlet.  
 
Popis problému: 
Domek na vesnici zakoupil US za finanční podpory svých rodičů před několika lety. Společně 
s jejich pomocí domek opravoval, rekonstruoval. Na opravy si vzal půjčku u bankovního ústavu. 
Pravidelně měsíčně splácí 5.000,- Kč. V průběhu roku 2009 se US seznámil s dívkou, která po tří 
měsíční známosti začala do jeho domku investovat vlastní prostředky (chtěla mít solidně zařízenou 
kuchyň). V domku mladí společně bydleli, stále prováděli úpravy. Rodiče US žijí v nedalekém 
městě, ve velmi malém, nevyhovujícím bytě. Ač se mladý pár zpočátku snažil stavebně úpravy 
domu dořešit, později dívka mladého muže přesvědčila a rozhodli se, že odejdou z domku a budou 
žít u rodičů dívky (v zařízeném podkroví). US se tedy přestěhoval z domku k rodičům své 
partnerky, podal výpověď z pracovního poměru na dobu neurčitou a ve stavebních úpravách 
nepokračoval. Oženil se, ze vztahu se narodilo dítě, ale situace v rodině nedopadla dobře. Rodiče 
jeho manželky ho obviňovali z lenosti a neschopnosti neboť si „nedokázal najít“ lépe honorovanou 
práci. V regionu vzhledem k vysoké nezaměstnanosti dochází k uzavírání podniků.  
V situaci, kdy mladí žili u rodičů dívky, obrátil se na US s naléhavou prosbou o pomoc jeho strýc 
Alois (bratr jeho otce). Strýc se ocitl v těžkých osobních nesnázích. Po dlouhodobějším soužití ho 
jeho družka vyhodila z bytu a strýc se ocitl bez střechy nad hlavou. V té době žádal našeho US o 
příbuzenskou výpomoc, aby mohl pár týdnů v jeho domku bydlet.  
US i jeho rodiče zhodnotili prosbu strýce a vyhověli, protože domek tehdy mladý muž opravdu 
nepotřeboval vzhledem ke svému přestěhování k rodičům partnerky. Strýc Alois ujišťoval rodinu, 
že si co nevidět najde nájemní byt v blízkém městečku a že se jedná pouze o přechodné bydlení 
(tzv. „aby v domku někdo byl a hlídal synovci majetek“). 
Asi po měsíci při rodinné sešlosti přinesl strýc Alois našemu US písemnou smlouvu o nájmu. 
Okomentoval dokument slovy, že na jejich vzájemné úmluvě se nic nemění, ale že pro pořádek 
mezi dobrými příbuznými by krátkodobý nájemní vztah měl být uzavřen i písemně. US, který 
nezná pravidla uzavírání nájemních smluv, nahlédl do předložené nájemní smlouvy, přečetl si 
ujednání, že obě strany mohou ukončit nájemní vztah výpovědí a z důvěrou v poctivost svého 
strýce smlouvu podepsal. Dokument dále nestudoval, takže stať o tom, že nájemní smlouva je 
uzavřená na dobu neurčitou, si vůbec nepřečetl. Uvažoval pouze o přechodném nájmu svého strýce, 
který mu dle nájemní smlouvy platí pravidelný měsíční nájem 2.500,- Kč. 
Během zhoršujících se manželských vztahů a měnící se situace v rodině a domě manželčiných 
rodičů, začal US uvažovat o fyzickém návratu do svého domku. Konflikt v manželství se vyhrotil 
natolik, že mu jeho mladá manželka sbalila kufry a postavila je před dům svých rodičů.  
Mladý muž si po manželské krizi uvědomil, že do malého bytu svých rodičů se vrátit nemůže, 
obrátil se tedy na strýce Aloise. Vysvětlil mu situaci a snažil se s ním domluvit o ukončení 
nájemního vztahu. Strýc se mu vysmál, ukázal mu uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. 
Ubezpečil ho, že mu bude řádně platit nájemné v souladu se smluvními podmínkami a pokud by 
US (majitel domku) chtěl nájemní poměr ukončit, doporučil mu, aby se obrátil s důvěrou na soud. 
Ubezpečil US, že bez náhradního bytu, který mu synovec má povinnost zajistit, se z bytu nehne! 
Požádal US, aby ho svojí stavební činností a úpravami (ve kterých mladý muž začal opět 
pokračovat) nerušil ve výkonu jeho nájemních práv! 
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US zůstal ve věci bezradný, manželství se mu rozpadlo. Manželka mu odmítla umožnit styk 
s dítětem s tím, že jako otec v současné době prakticky nemá žádné adekvátní prostory, kde by se 
synkem mohl být tak, aby byla zajištěna bezpečnost a individuální potřeby dítěte. 
V této fázi problému se US obrátil na nás s dotazem, zda je jednání strýce podloženo nějakou 
zákonnou úpravou a jaké jsou možnosti obrany jeho samého? 
 
Intervence: 
V poradně byla prostudována podrobně nájemní smlouva US, kterou si v loňském roce podepsal. 
US byl seznámen se zněním § občanského zákoníku, které se týká nájemních smluv (hlava 7. 
občanského zákoníku). Byl mu vysvětlen rozdíl mezi uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 
a na dobu neurčitou a rovněž jaké z toho vyplývají možnosti ukončení nájemního vztahu. 
Vzhledem k tomu, že nájemce neporušuje dobré mravy v domě, řádně platí nájem, má nájemní 
smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, kterou US podepsal v návaznosti na § 37 občanského 
zákoníku (dále OZ) – tedy svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, zbývá našemu US pouze 
výpověď z nájmu s přivolením soudu dle § 711 písm. a) OZ. 
  
Možnosti řešení: 
US má možnost se s druhou stranou domluvit o ukončení nájemního vztahu, ale to vzhledem 
k cílenému postupu a neústupnému postoji jeho strýce Aloise nebude dost dobře možné. 
Zbývá mu podat výpověď z nájmu s přivolením soudu podle § 711 a), odst. 1 písm. a) OZ, protože 
potřebuje byt pro sebe. Podle § 712 OZ skončí-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele z důvodu, 
jež je obsažen v § 711 a), odst. 1 písm. a), b), c), d) OZ – má nájemce právo na náhradní byt, který 
je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má vyklidit (přiměřený náhradní byt). 
Soud může na návrh pronajímatele z důvodu zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že nájemce 
má právo na náhradní byt o menší podlahové ploše než vyklizovaný byt. 
V daném případě jsme navrhovali, aby při výpovědi z nájmu s přivolením soudu náš US požádal 
soud, aby přihlédl k cílenému zneužití dobré vůle pronajimatele, který by se dal klasifikovat jako 
manipulace a postup v rozporu s dobrými mravy. Z tohoto hlediska by soud mohl objektivně 
zhodnotit zda má strýc vůbec nárok na bytovou náhradu. 
 
Zvolený postup: 
US vypoví nájem s přivolením soudu, doporučujeme sjednat si v daném případě právní pomoc. 
US byla nabídnuta další pomoc v případě potřeby. Písemné dokumenty poskytnuté poradně pro 
práci byly US vráceny. 
 
Zpětná vazba:  
US se zatím neozval. 
 
Citovaná literatura, zdroje: 
Informační databáze AOP, ASPI, občanský zákoník, dokumentace poskytnuta US 
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Kasuistika č. 6 
 

Klí čová slova:  
Nájemník, pronajímatel, výpověď z nájmu bytu, žaloba  na určení neplatnosti výpovědi z nájmu 
bytu 
 
Výchozí situace: 
 Uživatel služby (dále jen US) je muž, 55 let, do Občanské poradny v Děčíně přišel poprvé 
na konzultaci koncem roku 2007, od té doby využívá služeb poradny dle svých potřeb při řešení 
různých problémů, které se týkají i jiných oblastí než bytové problematiky. 
 US žije v panelovém domě v nájemním bytě s  regulovaným nájmem. S pronajímatelkou 
však má dlouhodobě neshody. V roce 2007 dostal výpověď z nájmu bytu pro neplacení nájemného. 
US nájemné řádně platí, ale od roku 2004 platí asi o 200 Kč méně, protože má byt ve špatném 
stavu. Některé součásti bytu mají již několik let ukončenou životnost. US žádal několikrát 
pronajímatelku o výměnu vany, která je prorezlá, kuchyňská linka je prohnilá, ale pronajímatelka 
na upozornění vůbec nereaguje. Dům, v němž bydlí, byl v září 2008 odpojen od tepláren. US byl 
přinucen, aby si na vlastní náklady pořídil přímotop. Pronajímatelka ho některým nájemníkům 
proplatila, jemu ne.  
 US bydlí v bytě se dvěma  nezletilými dětmi, které mu byly po rozvodu svěřeny do 
výchovy. 
 
1)  Popis problému,  zakázka: 
 Pronajímatelka US sdělila, že se má ihned vystěhovat. US by chtěl vědět, jestli se musí 
vystěhovat a na co má jako nájemce právo.  
 
Intervence : 
 US jsme sdělili, že se z bytu zatím nemusí nikam stěhovat. Pokud je přesvědčen, že na 
nájemném nic nedluží, má možnost do 60 dnů od doručení výpovědi podat k soudu žalobu na 
určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu. 
 Dále jsme US sdělili, že pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu jen 
z důvodů uvedených v zákoně (viz § 711 obč. zák.). Výpověď pronajímatele musí být písemná, 
musí být doručena nájemci. V písemné výpovědi pronajímatele musí být uveden důvod výpovědi, 
výpovědní lhůta, poučení nájemce o možnosti podat do šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti 
výpovědi k soudu. 
 Pokud by chtěl US podat k soudu žalobu na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu 
můžeme mu poskytnout vzor této žaloby, nebo US také může zvážit právní zastoupení. 
 
2) Popis problému, zakázka: 
 US přišel do OP po nějaké době a sdělil nám, že nyní probíhá u soudu spor ohledně určení 
neplatnosti výpovědi z nájmu bytu. V rámci této žaloby tvrdí pronajímatelka, že jí US dluží na 
nájemném a službách 45 000 Kč. US naopak tvrdí, že by mu pronajímatelka měla doplatit 4000 Kč, 
a to za období let 2004 - 2008.  
 US by se chtěl domoci svého práva, kdy proti vyúčtování ve výše uvedených letech podával 
reklamace, ale pronajímatelka se tímto vůbec nezabývala. US by potřeboval pomoci se sepsáním 
žaloby na reklamaci vyúčtování služeb. Na právníka nemá peníze, nedávno prodělal mozkovou 
příhodu. Chtěl by vědět za jakých podmínek by mohl požádat soud o ustavení bezplatného 
právníka. 
 
Intervence: 
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US jsme sdělili, že OP není kompetentní k tomu, aby mohla pomoci se sepsáním žaloby na 
reklamaci vyúčtování, jedná o specifickou žalobu, ve které bude potřeba propočítat veškeré 
náklady spojené s užíváním bytu za období několika let.  
 Dále jsme US sdělili, že pokud pronajímatelka tvrdí, že mu US na službách a nájemném 
dluží výše uvedenou částku, kterou US popírá tím, že podal žalobu na určení neplatnosti výpovědi 
z nájmu bytu, tak by soud měl na základě doložených důkazů stanovit, jestli US pronajímateli dluží 
peníze za nájemné a služby, nebo nikoli. Pokud by soud stanovil, že výpověď je neplatná, protože 
US žádné peníze nedluží, tak by měl US podklad (důkaz) k žalobě o vrácení peněz z neplatného 
vyúčtování. 
 US by si mohl k soudu podat žádost o ustanovení advokáta, z důvodu, že je v hmotné nouzi, 
a že jeho zdravotní stav mu nedovoluje, aby se mohl domáhat svých oprávněných zájmů. Dle § 30 
OSŘ, ost. 1: Účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních 
poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to třeba k ochraně 
jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.  
 US se rozhodl, požádá soud o ustanovení advokáta. 
 
3) Popis problému, zakázka: 
 US opět přišel do OP, tentokrát s tím, že zítra má soud ohledně  výpovědi z nájmu bytu. US 
si spočítal, kolik mu pronajímatelka dluží na přeplatcích za služby, které mu nebyly vyplaceny a 
kolik dluží on jí na nájmu, neboť se několikrát stalo, že uhradil nájemné částkou o několik set nižší, 
než bylo nájemní smlouvou stanoveno. US sečetl částky, které dluží pronajímatelce za posledních 6 
let a od nich odečetl součet částek, které za posledních 6 let dluží ona jemu v podobě 
nevyplacených přeplatků na služby. US by si rád ověřil, zda je v této věci promlčecí doba 3 roky. 
 
Intervence: 
 Klientovi bylo sděleno, že podle OZ je skutečně základní promlčecí doba tříletá, tato lhůta 
se vztahuje k datu podání žaloby k soudu. 
 
4) Popis problému, zakázka: 
 US se ptá, zda se může dožadovat povinnosti na zapojení centrálního topení v bytě. Může se 
nějak domoci, aby pronajímatel vyměnil některé součásti bytu jako vana, kuchyňská linka. 
 
Intervence: 
 US jsme sdělili, že pronajímatel je povinen zajistit topení  v bytě, není stanoveno jakým 
způsobem, není povinen zajistit zapojení centrálního topení. Pokud si klient byl nucen na jeho 
podnět pořídit lokální topení na své náklady, může požadovat jeho proplacení. 
 Co se týče součástí bytu jako je vana nebo kuchyňská linka, pokud neexistuje jiná dohoda, 
výměnu celých předmětů vnitřního vybavení hradí pronajímatel, tuto povinnost má, pokud se 
prokáže nutnost výměny, tj. k obnově řádné funkce již není možná oprava, resp. její provedení by 
bylo nehospodárné. Toto je  u některých součástí jako kuchyňská linka obtížné objektivně stanovit, 
to by mohl posoudit pouze odborník nebo znalec, kterého by určil soud. 
 
Možnosti řešení: / 
 
Zpětná vazba:    / 
 
Citovaná literatura, zdroje: 

• ASPI – Občanský zákoník a Občanský soudní řád 
• Vzory smluv a podání 
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Kasuistika č. 7 
 

1) konzultace: 
Popis situace: US sděluje, že její bratranec uzavřel nájemní smlouvu a datum ukončení byl 
sjednán k 30.7.2010. US sděluje, že se však bratranec dohodl, že pokud nový byt ještě nebude 
hotov, prodlouží se nájemní smlouva o měsíc. K tomuto však nedošlo, US se k 30.7.2010 
vystěhoval, 3.8.2010 byl pronajímatelkou převzat byt. Nyní však majitelka sdělila, že se 
domluvili na prodloužení nájmu a chce ještě nájemní za půlku měsíce srpna, dále že může 
nastat nedoplatek a že si ponechá kauci. 
 
Zakázka: Jak takovouto situaci řešit? 
 
Popis řešení: US sděleno, že máme za to, že nájemní smlouvu lze měnit pouze písemným 
dodatkem a ústní dohoda se u soudního řízení velmi špatně prokazuje. US sděleno, že pokud s 
nárokem nesouhlasí, nezbude pronajímatelce nic jiného, než se s nárokem obrátit na soud. 
Bratranec US se poté může u soudu bránit. US dále sděleno, že není možné, aby si 
pronajímatelka ponechala kauci pro případ, že někdy v budoucnu se může objevit nedoplatek a 
nelze, aby své domnělé nároky přímo stahovala z kauce. Podle § 686 OZ má oprávnění tyto 
prostředky použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v 
souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem, 
přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo 
nájemcem písemně uznaných. 
Po skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit nájemci nebo jeho právnímu nástupci složené 
peněžní prostředky s příslušenstvím, pokud nebyly oprávněně čerpány podle odstavce 3, a to 
nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli. Pokud tak 
pronajímatel neučiní, je možné se obrátit na soud s žalobou na vydání bezdůvodného 
obohacení. 
 
2) Konzultace:  
Popis situace: US přichází s vyúčtováním kauce, které jejímu bratrovi zaslala pronajímatelka. 
Z vyúčtování vyplývá, že má US zaplatit ještě 2000 Kč navíc za dlužný nájem, škodu 
způsobenou na bytě a náklady na vymalovaní bytu, které měl dle znění nájemní smlouvy její 
bratr provést. Bratranec US byt řádně do konce trvání nájemní smlouvy vyklidil, předal ho však 
až za 3 dny, protože pronajímatelka nebyla k zastižení. US předložila předávací protokol, ve 
kterém bylo uvedeno, že je byt ve stavu, v jakém byl nájemci předán. Ve vyúčtování kauce 
však byly uvedeny škody na kachličkách, zničený koš atd. 
 
Zakázka: Může pronajímatelka započíst kauci, můžeme od ní požadovat předložení faktury za 
vymalování bytu? 
 
Popis řešení: US sděleno, že dle znění § 686 OZ je pronajímatel oprávněn čerpat kauci  k 
úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 
bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným 
rozhodnutím soudu nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo nájemcem písemně uznaných 
Po skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit nájemci nebo jeho právnímu nástupci složené 
peněžní prostředky s příslušenstvím, pokud nebyly oprávněně čerpány podle odstavce 3, a to 
nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli. 
Pronajímatelka tedy bez pravomocného rozhodnutí nemůže kauci započíst a musí ji US vrátit, 
jinak by se jednalo na její straně o BO. Jelikož US chce zaplatit náklady na výmalbu bytu, bylo 
ji doporučeno, ať se pokusí domluvit s pronajímatelkou ohledně zaplacení s tím, ať ji ukáže 
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veškeré faktury za provedené práce. Způsobenou škodu si může pronajímatelka započíst pouze 
na základě rozsudku, v soudním řízení se může US bránit, že byt byl předán bez vad. 
 
US bylo předáno znění příslušného §. 
 
3) Konzultace: 
Popis situace: US poslali pronajímatelce doporučený dopis s dodejkou, kde uvedli, že ať nechá 
byt vymalovat a předloží jim fakturu, tu pak US zaplatí. US chtěli předložit také další faktury, 
na které se pronajímatelka ve vyúčtování odkazuje. US dále sdělují, že byt vymalovat chtěli, ale 
zástupkyně pronajímatelky, která u předávání bytu byla, jim sdělila, že byt se bude celý 
opravovat a malovat se bude až pak. Na dopis pronajímatelka nereaguje, po napsání SMS, jim 
odepsala SMS, je nepříjemná, sprostá, trvá na úhradě z kauce a ještě doplacení. 
 
Zakázka: Co máme dělat? Máme se obrátit na soud? 
 
Popis řešení: US se může pronajímatelce znovu napsat. Odkázat na § 686a OZ, že na opravy v 
bytě lze kauci použít až po rozhodnutí soudu nebo písemném souhlasu nájemce. Také 
vyúčtování elektřiny apod. by mělo být podrobnější. Pokud pronajímatelka kauci nevrátí, 
mohou se obrátit na soud pro nedůvodné obohacení. US předán a vysvětlen vzor žaloby. US se 
sepsanou žalobou mohou přijít do OP. 
 
4) Konzultace:  
Popis situace: US sděluje, že stále s pronajímatelkou nemohou dohodnout. US dostal nové 
vyúčtování, kde si pronajímatelka vyúčtovává kauce a žádá další nedoplatek ve výši 1008 Kč. 
US s některými nároky pronajímatelky nesouhlasí, avšak další částky by rádi zaplatila, ale až 
dostanou kauci. US chtějí napsat pronajímatelce dopis… 
 
Zakázka: Jak lze situaci řešit? 
 
Popis řešení: US znovu vysvětleno, jak může pronajímatelka zákonně vyúčtovat kauce. US 
dále sděleno, že je možné, pokud s některými položkami souhlasí, tyto položky písemně uznat a 
nechat je vyúčtovat a o zbytek kauce požádat, aby ji pronajímatelka vyplatila do určité doby, 
jinak se obrátí na soud. US s tímto souhlasí. US mají již část dopisu sepsáno, s US jsme se tedy 
dohodli, že si pro úplný dopis přijde 18.11.2010 
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Kasuistika č. 8 
 
Klí čová slova: nájem po rozvodu 
 
Výchozí situace: 
Klientka je vdaná. Před několika měsíci odešla od manžela i s dítětem z důvodů hádek, nechtěla, 
aby dítě vyrůstalo v tomto prostředí. Žije i s dítětem v podnájmu. Právo nájmu k bytu, ve kterém 
manželé žili, získali za trvání manželství. Teď bude rozvod a klientce manžel sdělil, že opustila ona 
domácnost a že byt zůstane jemu, ona že si má zajistit bydlení sama. Klientka by naopak chtěla, 
aby nájemní byt zůstal jí s dítětem a manžel aby se odstěhoval.  
 
Popis problému, zakázka: 
Má manžel pravdu nebo má klientka šanci získat byt do výlučného nájmu ona? 
 
Intervence: 
Klientce bylo podle Občanského zákoníku vysvětleno, že k zániku práva společného nájmu 
dochází tehdy, když jeden z manželů opustí trvale domácnost. V tomto případě byly ale důvodem 
opuštění domácnosti výrazné neshody při soužití a byl chráněn zájem dítěte, nedošlo tedy 
k trvalému opuštění domácnosti. Navíc klientka bydlí v podnájmu, což není trvalé vyřešení bytové 
situace a s manželem neuzavřela dohodu o tom, že nájem zůstává jen jemu.  
 
Možnosti řešení: 
1) Napsat manželovi doporučený dopis, ve kterém navrhne způsob, jakým celou situaci vyřešit. 
2) Podat návrh na rozvod a po rozvodu podat žalobu na určení, kdo zůstane výlučným nájemcem 
bytu. 
3) Kontaktovat pronajímatele a upozornit ho na to, že její opuštění domácnosti není trvalé a že trvá 
na společném nájmu.  
 
Klientka poděkovala za vysvětlení, pošle manželovi dopis a bude kontaktovat pronajímatele. Pokud 
by byly nějaké problémy, ještě se přijde poradit. 
 
Zpětná vazba:     žádná 
 
Zdroje: 
ID Bydlení 
Občanský zákoník § 705 a násl. 
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Kasuistika č. 9 
 
Klí čové pojmy: 

• Pronájem bytu, nájemné a vratná kauce, ukončení nájmu 
 
Výchozí situace: 

• Uživatelé služby (US) jsou matka a syn se snachou. Do Občanské poradny přišli v září 
2010. Přinesli s sebou výpověď nájmu nájemníky a výpověď nájemní smlouvy ze strany 
pronajímatelky. Na konzultaci se dostavili dvakrát, jelikož se jejich situace změnila. 

 
Popis problému: 

• Syn a snacha bydleli v nájemním bytě. Manželé dali výpověď z nájmu s tím, že poslední 
nájemné nezaplatí, ale chtějí, aby ho pronajímatelka strhla z vratné kauce, kterou zaplatili 
při vzniku nájmu a která odpovídá výši nájemného za dva měsíce. Pronajímatelka jim tuto 
výpověď podepsala. 

• Poté jim však pronajímatelka předala vlastní antidatovanou výpověď nájemní smlouvy pro 
hrubé porušení nájemní smlouvy. Toto porušení mělo spočívat v odmítnutí zaplacení 
nájemného za měsíc září. Ve výpovědi se objevilo ustanovení, že nedodržením nájemní 
smlouvy propadá vratná kauce. 

 
Zakázka: 

• Který z dokumentů je platný? 
 
Intervence: 

• Výpověď pronajímatelky nemůže být platná, jelikož je z data 21.9. V nájemní smlouvě je 
psáno, že pro hrubé porušení smlouvy je možné odstoupit mj. při prodlení splatnosti 
nájemného delší než 10 dnů, což mělo nastat až 1.10. 

• Také není možné, aby nedodržením smlouvy propadla kauce, žádné takové ustanovení se 
nenachází v nájemní smlouvě. 

• V nájemní smlouvě se však také nepíše nic o tom, že nájemné by mohlo být strženo z vratné 
kauce, nájemníci jsou tedy povinni platit nájemné až do skončení nájmu. 

 
Zpětná vazba: 

• Synovi a snaše se povedlo rychle si sehnat jiné bydlení. Odstěhovali se již koncem září. 
Nechali si od pronajímatelky podepsat, že byt předali v pořádku. Když už v bytě nebydlí, 
nezaplatili nájem za září. 

• Také se bojí, že jim pronajímatelka nevrátí kauci, jak by podle smlouvy měla (tj. započíst 
kauci s vyúčtováním služeb a zbytek peněz vrátit nájemníkům), jelikož se dozvěděli, že 
paní je zadlužená. Nebo si myslí, že to pronajímatelka udělá tak, že vyúčtování služeb bude 
tak vysoké, že z kauce nic nezbude. 

 
Zakázka: 

• Musíme platit nájemné za září, když jsme se odstěhovali už před koncem měsíce? 
• Jak to bude s kaucí? 

 
Intervence: 

• Ve výpovědi ze strany nájemníků je psáno, že nájem končí 31.10. Nájemníci jsou tedy 
povinni zaplatit nájemné nejen za měsíc září, ale i říjen.  
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• Pokud by nechtěli nájemné za říjen platit, mohli by zkusit podepsat s pronajímatelkou 
dohodu o dřívějším ukončení nájemní smlouvy, např. k datu 30.9. Z tohoto data pochází 
dokument o předání bytu. 

• Co se týče kauce, pronajímatelka je povinna vrátit kauci dle nájemní smlouvy, tedy při 
skončení nájmu a po vyúčtování. Vyúčtování služeb by pronajímatelka měla doložit, nelze 
si vymyslet nějakou částku. US bylo doporučeno, aby trvali na předložení výpisů 
spotřebované elektřiny apod. 

 
Prognóza: 

• Nájemníci se zkusí s pronajímatelkou písemně dohodnout na ukončení nájmu k 30.9., aby 
nemuseli platit nájemné za měsíc říjen.  
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Kasuistika č. 10 
 
Klí čová slova:  
Navýšení nájemného, nová nájemní smlouva  
 
Výchozí situace: 
Uživatel služby ( dále jen US ) je žena.  
Občanskou poradnu Varnsdorf kontaktovala US telefonicky a podruhé osobní návštěvou. Dotaz 
z září 2010. Celkem proběhli 2 konzultace. 
 
Telefonicky:  
US bydlí v městském domě dlouhá léta, na byt vlastní dekret. Měsíční nájemné činí 1.800 Kč, dále 
služby. Celková plocha bytu 70m2, nemá sníženou kvalitu bytu. 
Nemovitost (městský dům) i s nájemníky odkoupil nový majitel. Majitel nyní požaduje navýšení 
nájmu od 1.1.2011 až o 200%, dále požaduje o podpis nových nájemních smluv s dobou určitou. 
US obdržela od majitele dopis a smlouvu s navýšením nájemného s tím, že pokud mu smlouva 
nebude vrácena a podepsaná do 10 dnů, bude toto brát za souhlas nájemníka s nájmem a novou NS. 
 
1)  Popis problému, zakázka: 
Může nový majitel domu požadovat navýšení nájemného od nového roku o 200%. 
 
Intervence: 
US se do OP dostavila na druhou konzultaci ohledně navýšení nájemného osobně. OP zadala do 
kalkulačky MMR údaje o bydlení a nájmu.  
Od roku 2011 se regulované nájemné pro obce a města ruší, mimo vybraná města (Praha, Brno…). 
Majitel může požadovat navýšení nájemného až o 200%, či více. V případě, kdy nájemce nebude 
s výší nájemného souhlasit, řeší spory soud – výše nájemného dle průměrných tarifů např. kraje, 
realitních kanceláří, …   
 
2)  Popis problému, zakázka: 
Bude opravdu platný náš nesouhlas (nepodepsání smlouvy) ohledně podmínek NS a navýšení 
nájemného.   
 
Intervence: 
US nemusí novou NS podepisovat, stávající původní smlouva je platná a přechází na nového 
majitele. Nový majitel může smlouvu doplnit např. DODATKEM ke smlouvě, vždy písemnou 
formou. Majitel musí mít nájemní smlouvu podepsanou, musí být datována a musí v ní být 
uvedneny veškeré ujednání, jinak je neplatná. Neplatí zde žádný, když nepodepíšete do 10 dnů, beru 
toto jako souhlas!  
US může sepsat dopis (oznámení, vyjádření), jakož to nájemník, ohledně nesouhlasu nové NS a 
uvedenými podmínkami, vše písemnou formou, doporučeně, či podat na dodejku majiteli. Nebo se 
může s novým majitelem dohodnout na přepsání nové NS, ujednání podmínek.  
 
Možnosti řešení: 
US OP poděkovala za informace. US sepíše majiteli domu vyjádření se k nové nájemní smlouvě a 
navýšení nájemného, podá doporučeně na dodejku. US nebude novou NS podepisovat.  
 
Zpětná vazba:    
US OP poděkovala ústně na druhé návštěvě.  
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US od OP obdržel: 
Výnět k navýšení nájemného pro rok 2011. Možnost jednostranného zvyšování nájemného v této 
obci (velikostní kategorii obcí) končí 31.12.2010.  
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Kalkulacka-najemneho/Kalkulacka-najemneho-2010.aspx?r=7 
 
Citovaná literatura, zdroje: 

• www.mmr.cz, Brožura „Bydlení“ 
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