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1. Úvod: obsah a průběh projektu, rámec pro zpracování analýzy 

V průběhu let 2008 - 2010 realizovala nevládní nezisková organizace Iuridicum Remedium, o.s. 
(dále také „IuRe“) za finanční podpory z Blokového grantu pro nevládní neziskové organizace 
Finančních mechanismů EHP/Norska projekt „Právem na straně znevýhodněných – v jednotlivých 
případech bezpráví a při iniciování systémových změn” (dále jen „Projekt“). Projekt si kladl za cíl 
zajistit profesionální bezplatnou právní pomoc lidem, kteří jsou sociálně znevýhodněni a nemají 
moţnost právní obrany v případě porušení nebo ohroţení jejich práv. Cílem projektu byly rovněţ 
systémové změny v právní úpravě či praxi orgánů veřejné správy, které umoţňují či přímo představují 
porušování práv těchto osob. 

Projekt byl obecně zaměřen na pomoc osobám různě sociálně znevýhodněným (věkem, 
etnikem, postiţením, sociálním statusem, aj.), které nejsou schopny si hradit komerční právní pomoc a 
v jejich problému je spatřován prvek veřejného zájmu: nesprávný postup pochybení orgánů veřejné 
správy (včetně nečinnosti) či mimořádně intenzivní protiprávní jednání druhé, silnější, strany z důvodu 
sociálního znevýhodnění konkrétní osoby. Spádovou oblastí byla celá Česká republika včetně hlavního 
města Prahy. 

V rámci projektu se jeho realizátoři (koordinátor projektu – David Kyncl, právnička 
projektu/koncipientka – Radka Pokorná, advokát projektu – Matej Dvořák a administrativní podpora 
projektu – Radek Denár) zaměřili na poskytování:  

 informací spočívajících v distribuci informačních letáků, publikaci informativních článků 
v tištěných periodicích a realizaci televizních vystoupení na dané téma 

 právních konzultací – zejména distanční formou písemně (poštou či e-mailem), a to přímou a 
opakovanou korespondenční komunikací s klienty 

 zprostředkování bezplatného právního zastoupení advokátem projektu.  

Během celé doby projektu tak bylo formou distanční (dopisy, e-mail) obslouţeno více neţ 280 
klientů-členů cílové skupiny, kteří se na IuRe ve věci problematiky nájemních vztahů, exekučních řízení 
či pracovně právních vztahů 

Sběrem dat, rozhovory s klienty a z reakcí protistrany (tedy pronajímatelů, oprávněných v rámci 
exekucí či exekutorů samotných a zaměstnavatelů) tak IuRe získalo dostatek informací pro zpracování 
této analýzy. K jejímu zpracování tak přistupuje po čtyřiadvacetiměsíčním důkladném zkoumání 
problematiky nájemního bydlení, exekučních řízení a zaměstnanecko-zaměstnavatelských vztahů. 
Klade si přitom za cíl informovat jak cílovou skupinu svých klientů, tak jejich protistranu (zejména 
pronajímatele a zaměstnavatele) o tom, jaké problémy řeší jejich nájemníci a zaměstnanci, jak by 
prozíraví pronajímatelé a zaměstnavatelé mohli vzniku problémů předcházet a tím vytvářet prostředí 
prevence moţných sporů s nájemníky a zaměstnanci a jejich následnému nepříjemnému - třeba i 
soudnímu - řešení. 
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2. Relevantní právní úprava 

2.1. Platná právní úprava 

a) Nájemní bydlení 

Nájemní vztahy obecně se řídí především ustanoveními Části osmé, Hlavy sedmé, Oddílu 
čtvrtého občanského zákoníku1, který upravuje obecná práva a povinnosti účastníků nájemních vztahů, 
tedy nájemců a pronajímatelů. Dalším významným právním předpisem upravujícím práva a povinnosti 
nájemce a pronajímatele obecně pak je prováděcí nařízení k občanskému zákoníku2, kterým se 
vymezují zejména některé důleţité pojmy jako je např. pojem drobných oprav v bytě apod. a blíţe 
specifikují práva a povinnosti nájemce a pronajímatele.  

Dalšími předpisy upravujícími problematiku vznikající v souvislosti s nájmem bytu jsou zejména 
vyhláška stanovící pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a zásobování bytu teplou a studenou 
vodou3 a zákon, kterým jsou v souvislosti s přijetím novely občanského zákoníku z r. 1991 upravovány 
zejména podrobnosti o způsobu zajišťování bytové náhrady a vymezovány pojmy sluţební byt a byt 
zvláštního určení.4 Způsob vyúčtování nákladů na odvoz a likvidaci komunálního odpadu stanoví na 
základě zmocnění obsaţeného v zákoně o místních poplatcích5 

V letech předcházejících zpracování této analýzy a následně aţ do konce roku 2012 probíhala 
tzv. deregulace nájemného, s níţ byla spojena řada případů klientů. Deregulací nájemného se přitom 
rozumí proces, v jehoţ rámci probíhá přibliţování cenové hladiny nájemného dříve regulovaného 
nájemnému trţnímu a pronajímatel je v tomto období dle přesně zákonem stanovených podmínek 
oprávněn zvyšovat svým jednostranným rozhodnutím nájemné z bytu, a to aţ do výše maximálních 
obecně závaznými předpisy zaručených částek. Deregulace nájemného probíhá na základě zákona 
v letech 2007 – 2012 a základním právním předpisem pro její úpravu je zákon o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytu6, k němuţ jsou pro jednotlivá dosud uzákoněná léta deregulace vydávány 
kaţdoročně prováděcí právní předpisy7, kterými Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví kategorie obcí a 
                                                           
1 Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů; výpis relevantních ustanovení viz Příloha č. 1. 
2 Nařízení vlády č. 258/1992 Sb.; celý text nařízení viz Příloha č. 2. 
3 Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na 
poskytování teplé uţitkové vody mezi konečné spotřebitele.; text vyhlášky viz Příloha č. 3. 
4 Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb. , kterým se mění, 
doplňuje a upravuje občanský zákoník; text zákona viz Příloha č. 4. 
5 § 10b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 
6 Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů; text zákona viz Příloha č. 5. 
7 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb., č.151/2007 Sb., č. 214/2008 Sb. a č. 180/2009 Sb., o roztřídění 
obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši 
základních cen za 1 m

 

podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1m
 

podlahové plochy bytu, o 
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částí měst Brna, Ostravy a hlavního města Prahy pro účely zvyšování nájemného, cílové hodnoty 
měsíčního nájemného za 1m² podlahové plochy bytů a maximální přírůstky měsíčního nájemného pro 
jednotlivá léta deregulace.  

 

 

 

b) Exekuční řízení 

Základním právním předpisem upravujícím problematiku soudního výkonu rozhodnutí je 
Občanský soudní řád8, který byl v roce 2001 doplněn exekučním řádem9. V průběhu účinnosti 
exekučního řádu se ukázaly být práva a povinnosti účastníků exekučních řízení a zejména exekutorů 
velmi nevyváţené, pročeţ byl exekuční řád několikrát novelizován, a to i za přispění IuRe: s účinností 
od 1. 1. 2008 platí tzv. malá novela10, následně se IuRe aktivně zapojilo i do přípravy tzv. kárné novely11 
a střední novely12 z r. 2009. Ta nabyla účinnosti dne 1. 11. 2009 a zavedla významné posílení 
pravomocí exekutora, který tak v některých případech získává postavení justičního orgánu. Na druhé 
straně byly kárnou novelou posíleny kontrolní pravomoci orgánů nezávislé soudní moci (kárné senáty 
byly z působnosti Exekutorské komory ČR přesunuty na kárný senát Nejvyššího správního soudu ČR), 
                                                                                                                                                                                     

maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní 
byt; text sdělení viz Přílohy č. 6-8. 
8
 Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů; výpis relevantních ustanovení viz Příloha č. 6. 

9
 Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; úplné znění aktuální ke dni 25. 6. 2010 viz Příloha č. 7. 
10

 Zákon č. 347/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 
řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který zavedl mj. tyto změny:  

1. povinnost Komory předkládat všechny své nově přijaté stavovské předpisy ministerstvu a moţnost ministra podat 
návrh na jeho soudní přezkum (reaguje na neústavní stavovské předpisy dotýkající se práv třetích osob), 

2. odstranění formální překáţky úspěšného odvolání proti nařízení exekuce (zachování lhůty i při podání exekutorovi 
a nikoli soudu, coţ laickým občanům dosud mařilo úspěšnou obranu), 

3. prodlouţení lhůty pro podání námitek proti nákladům exekuce ze tří na osm dnů (reaguje na častý a bolavý 
problém nadhodnocených nákladů a nedůvodně krátké lhůty pro obranu povinných, ale i oprávněných) a moţnost, 
aby se ten, kdo podal námitky, seznámil s vyjádřením exekutora k těmto námitkám před jejich předáním soudu 
(opět řeší nelogičnost praxe, kdy bylo odmítáno tuto informaci podat), 

4. rozšíření kárné odpovědnosti rozšířena i za porušení stavovských předpisů (posílilo odpovědnost exekutorů a 
moţnost obrany práv poškozených exekutorovým jednáním cestou kárného řízení), 

5. prodlouţení na dvojnásobek subjektivní i objektivní doby, ve které bylo moţné zahájit kárné řízení a začlenění i 
jejího stavění (velmi pomohlo, lhůty byly krátké a Komora projednávání podnětu pozdrţovala, čímţ umoţnila 
uplynutí lhůt). 

11
 Zákon č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a 
vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb. 
12

 Zákon č. 286/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 
řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy 
souběţně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních 
zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů. 
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čímţ došlo k ţádoucímu oddělení kontroly výkonu exekucí od jejich provádění. Poslední věcná novela 
exekučního řádu nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2010 a souvisí se zavedením tzv. základních registrů13.  

Základní rozdíl mezi soudním výkonem rozhodnutí a exekucí tkví v subjektu, který exekuci 
vykonává: u soudního výkonu je to vykonávací oddělení příslušeného soudu, u exekuce je to exekutor 
pověřený výkonem exekuce.  

Základními typy soudních rozhodnutí, pro která se výkon či exekuce provádějí, jsou:  

 Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí 

 Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným 

 Výkon rozhodnutí o povinnosti uhradit finanční plnění 

Soudní výkon rozhodnutí můţe proběhnout některým z následujících způsobů:  

 sráţkami ze mzdy nebo z jiných příjmů (např. náhrady mzdy nebo platu, nemocenského, 
ošetřovného, peněţité pomoci v mateřství, důchodu, stipendia, odstupného aj.) 

 přikázáním pohledávky z účtu u peněţního ústavu nebo přikázání jiných peněţitých pohledávek 

 postiţením jiných majetkových práv povinného 

 prodejem movitých věcí nebo prodej nemovitostí 

 zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech 

 prodejem podniku 

 vyklizením 

 odebráním věci 

 rozdělením společné věci 

 provedením prací a výkonů. 

c) Pracovní právo 

Pro účely pracovního práva je základní normou nový zákoník práce14 účinný od 1. 1. 2007. 
Předpis byl od data nabytí své účinnosti jiţ devatenáctkrát přímo či nepřímo novelizován a projednávání 
jeho velká novely bylo v březnu roku 2009 přerušeno ve fázi před vypořádáním připomínek v rámci 
meziresortního připomínkového řízení pádem druhé vlády premiéra Topolánka. Úřednická vláda 
premiéra Fischera v průběhu svého mandátu od května 2009 do června 2010 projednávání neobnovila.  

Velmi významnou změnu do zákoníku práce přinesl v březnu 2008 nález Ústavního soudu ČR, 
kterým byla dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů15 zrušena některá ustanovení týkající se práv 
                                                           
13

 Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech stanoví 
Ministerstvu vnitra nebo Policii České republiky povinnost poskytovat pro potřeby provedení exekuce exekutorům 
prostřednictvím Exekutorské komory příslušné údaje ze základního registru obyvatel, z agendového informačního systému 
evidence obyvatel, z agendového informačního systému cizinců a údaje z registru rodných čísel. 
14

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, výpis relevantních ustanovení viz Příloha č. 8. 
15

 Dnem 14. 4. 2008. 
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odborových organizací, jeţ ústavní soud shledal v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy16 a čl. 2 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod17.  

Pro oblast sankcí za porušení povinností zaměstnavatele vyplývajících mu ze zákoníku práce 
jsou dále rozhodné zejména zákon o inspekci práce18 a zákon o zaměstnanosti19.  

  

2.2. Připravovaná právní úprava 

K datu zpracování této analýzy byla čerstvě ustavena Poslanecká sněmovna v rámci svého 6. 
funkčního období (od 2010) a ve schvalovacím procesu nebyly ţádné předpisy významně ovlivňující 
sledovanou problematiku.  

Ve fázi přípravné se nicméně nacházely dva právní předpisy zásadní důleţitosti: 

a) Nový občanský zákoník předloţený Ministerstvem spravedlnosti20, obsahující mj. i novou 
komplexní úpravu nájemních vztahů.  

Filosofií tohoto předpisu je soukromoprávní vztahy maximálně liberalizovat a vyváţit práva 
a povinnosti nájemců a pronajímatelů. Současně reaguje na nejčastější problémy, které 
v praxi v nájemních vztazích vznikají.  

Velkými novinkami, které by zřejmě významně oslabily pozici nájemce, by tak podle 
stávajícího znění návrhu bylo zejména upuštění od automatického soudního přezkumu 
výpovědi z nájmu v určitých případech (nájemce by tak měl k dispozici pouze moţnost 
podat ţalobu na neplatnost výpovědi, soud by se však jiţ v rámci povinného přivolení 
k výpovědi nezabýval povinně všemi výpověďmi pro důvody dané na straně pronajímatele) 
a dále pak moţnost výpovědi bez výpovědní doby, jakéhosi okamţitého zrušení nájmu za 
předpokladu, ţe by nájemce hrubě porušil své povinnosti. Občanský zákoník však v těchto 
případech opět nepočítá s povinným soudním přezkumem a nájemci je pouze dána 
k dispozici dvouměsíční lhůta k podání ţaloby na neplatnost výpovědi. 

Původní znění návrhu Ministerstva spravedlnosti ze srpna 2008 počítalo také s moţností 
výpovědi z nájmu i bez uvedení důvodu. Ačkoli u tohoto typu výpovědi byla stanovena 
dvouletá výpovědní doba, zejména u seniorů a zdravotně postiţených nájemců by toto 
ustanovení velmi zhoršovalo jejich situaci a mohlo být povaţováno téměř za likvidační. 
Poslední návrh předloţený k projednání vládě však tuto novinku jiţ neobsahuje.21 
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 Čl.2 (3) Ústavy stanoví: Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které 
stanoví zákon. 
17

 Čl.2 (2) Listiny stanoví: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který 
zákon stanoví. 
 (3) Kaţdý můţe činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 
18

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce; úplné znění aktuální ke dni 26. 6. 2010 viz Příloha č. 9. 
19

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; výpis relevantních ustanovení viz Příloha č. 10. 
20 Výpis relevantních ustanovení z návrhu nového Občanského zákoníku (ve verzi červen 2010) viz Příloha č. 11. 
21 Ve prospěch vypuštění tohoto ustanovení z návrhu se v rámci připomínkového řízení vyjádřilo i IuRe. Na rozdíl od 
ostatních připomínek (směřujících k zachování povinného soudního přezkumu u některých výpovědních důvodů a vypuštění 
moţnosti okamţitého zrušení nájmu) však byl tento návrh Ministerstvem spravedlnosti akceptován.  



 

 

Podpořili nás: 
 

                                                                    
Nadace rozvoje občanské společnosti           Finanční mechanismus EHP 

                                                                                                            

                                                                            

                                                               
 

Na straně druhé by však bylo ku prospěchu nájemců zavedeno např. „vydrţení práva 
nájmu“, tedy automatický vznik nájemního vztahu v případech, kdy nájemce, byť i bez 
platné nájemní smlouvy, byt uţívá nejméně po tři roky v dobré víře, ţe je jeho oprávněným 
uţivatelem. 

Ohledně moţného zvyšování nájemného nový občanský zákoník výslovně zakotvuje 
moţnost sjednat si předem periodické roční zvyšování nájemného. Pro případy, kdy tato 
dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem učiněna nebude, bude existovat moţnost 
navrţení zvýšení nájmu aţ do trţní výše pronajímatelem. Takové zvýšení nájemného spolu 
se zvýšením za poslední tři roky však nesmí přesáhnout 20% nájemného stávajícího. 
Pokud nájemce s tímto návrhem nesouhlasí nebo se k němu včas nevyjádří, rozhoduje o 
zvýšení nájemného soud. 

V případech, kdy pronajímatel do bytu, jeho hodnoty, komfortu bydlení, nebo úspor energie 
investuje, můţe navrhnout zvýšení nájemného v této souvislosti maximálně do výše 10% 
nájmu. Takové nájemné by nájemce byl povinen platit, pokud by jej odsouhlasily nejméně 
2/3 jeho spolunájemníků. 

Nájemci by také bylo nově zákonem výslovně zaručeno právo podnikat v bytě za 
předpokladu, ţe to nezpůsobí zvýšené zatíţení pro byt nebo dům, a to i bez výslovného 
souhlasu pronajímatele. 

Podle nového občanského zákoníku by také opět (na rozdíl od textu dosud neschválené 
novely Ministerstva pro místní rozvoj) nájemci bylo zaručeno právo přijmout do své 
domácnosti kohokoli a pronajímatel by ani nájemní smlouvou nebyl oprávněn zakázat mu 
přistěhování nejbliţšího člena rodiny jako dětí nebo manţela. Pronajímatel by však měl 
právo poţadovat, aby v bytě ţil pouze takový počet osob, který umoţní jejich ubytování 
v důstojných a hygienicky vyhovujících podmínkách. 

Návrh nového občanského zákoníku se v době zpracování této analýzy nacházel rovněţ ve 
fázi po vypořádání meziresortního připomínkového řízení, před schválením vládou a 
následným předloţením Parlamentu, s předpokládanou účinností od 1. 1. 2012.  

b) Velká novela zákoníku práce reflektující do důsledků nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 
2008 vyhlášený pod č. 116/2008 Sb. a současně modernizující pracovně právní vztahy:  

ke dni zpracování této analýzy bylo projednávání novely pozastaveno, nová vláda vzešlá 
z parlamentních voleb v květnu 2010 (a ke dni zpracování této analýzy dosud neustavená) 
však přislíbila novelizaci zákoníku práce prosadit jako jednu ze svých priorit a prvních 
úkolů. 

Základními momenty velké novely zákoníku práce v naposled projednávaném znění22 byly 
zejména: 

 moţnost výpovědi pracovního poměru zaměstnavatelem i bez udání důvodu 
(avšak s vyšším odstupným) 

 zavedení odstupného ve výši dle „sluţebního stáří“ zaměstnance 
                                                           
22

 V dubnu r. 2009 bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení, nedošlo však k vypořádání připomínek a materiál nebyl 
vládě předloţen ke schválení. 
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 zjednodušení pravidel pro převádění zaměstnanců na jinou práci a pro dočasné 
přidělení zaměstnance za účelem výkonu práce k jinému zaměstnavateli 

 zkrácení nejkratší moţné výpovědní doby na 1 měsíc. 

 

3. Základní práva a povinnosti účastníků nájemních vztahů dle platné právní úpravy 

Následující rekapitulace obsahuje jak příkladmý výčet nejdůleţitějších práv a povinností 
obecných (která se aplikují bez ohledu na probíhající deregulaci), tak i práv a povinností specifických 
(vznikajících v průběhu deregulace nájemného a vztahující se pouze k době jejího průběhu, tj. k období 
do konce roku 2012): 

Jaká práva a povinnosti vyplývají z nájmu bytu pronajímateli? 

Práva: 

 základním obecným právem pronajímatele je vyžadovat řádné hrazení nájemného a záloh na 
služby spojené s užíváním bytu nájemcem, a to v termínech stanovených dohodou mezi 
nájemcem a pronajímatelem;  

 právo požadovat, aby nájemce byt užíval řádně a řádně požíval služeb spojených 
s uţíváním bytu; 

 právo požadovat, aby nájemce při uzavření nájemní smlouvy složil peněžní prostředky k 
zajištění svých případných pohledávek na nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v 
souvislosti s uţíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem ve výši 
maximálně trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v 
souvislosti s uţíváním bytu; 

 pokud se nájemce nepostará o včasné provedení drobných oprav a běţnou údrţbu bytu, má 
pronajímatel právo provést opravy po předchozím upozornění na svůj náklad sám a 
požadovat od nájemce náhradu;  

 provést po předchozím upozornění nájemce v bytě potřebné drobné opravy, které 
nájemce neprovedl sám, a požadovat na nájemci úhradu nákladů s tím spojených; totéţ 
právo se vztahuje na opravu závad a poškození v domě, které způsobil v domě nájemce nebo 
jeho spolubydlící a úhradu nákladů na tyto opravy; 

 vyžadovat na nájemci úhradu škody, která vznikla opominutím jeho povinnosti oznámit 
nutnost provedení oprav v bytě, které nejsou opravami drobnými. Právo na náhradu škody 
náleţí pronajímateli i tehdy, pokud nájemce neumoţnil provedení úprav bytu, které byly 
pronajímateli uloţeny orgánem státní správy; 

 požadovat odstranění změn a úprav bytu, které nájemce provedl bez souhlasu 
pronajímatele; 

 v rámci tzv. deregulace nájemného má nájemce právo jedenkrát ročně zvýšit svým 
jednostranným rozhodnutím nájemné z bytu v jeho vlastnictví: jde o základní právo 
pronajímatele vyplývající z deregulace nájemného; 
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Povinnosti: 

 předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a 
nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu; mezi pronajímatelem a nájemcem však 
můţe být dohodnut i opak za předpokladu, ţe se současně dohodnou o způsobu vypořádání 
nákladů nájemce, vzniklých v souvislosti s uvedením bytu do obyvatelného stavu; 

 hradit a na základě upozornění nájemce provádět opravy bytu, které nejsou opravami 
drobnými dle prováděcího právního předpisu; vymezení drobných oprav viz část věnující se 
povinnostem nájemce; 

 při ukončení nájemného výpovědí dodržovat výpovědní důvody, které jsou taxativně 
vymezené zákonem 

 v nájemní smlouvě uvést nejméně její základní náležitosti, kterými jsou: označení bytu, jeho 
příslušenství, rozsah jejich uţívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s 
uţíváním bytu nebo jejich výši; s tím je spojena i povinnost uvádět v nájemní smlouvě pouze 
taková ustanovení, která nejsou v přímém rozporu se zákonem 

 pokud při uzavření nájemní smlouvy poţadoval sloţení kauce na úhrady dluhů nájemce, uložit 
tyto složené zálohy na zvláštní účet u peněžního ústavu, společný pro všechny nájemce a 
pouţít je pouze k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v 
souvislosti s uţíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem. 
Následně je povinen nepouţité prostředky vrátit nájemci nejdéle do jednoho měsíce ode dne, 
kdy nájemce byt vyklidil a předal; 

 vyžádat si předchozí souhlas nájemce s provedením všech stavebních úprav nebo jiných 
podstatných změn v bytě; výjimku tvoří úpravy, jejichţ provedení bylo pronajímateli uloţeno 
orgánem státní správy; 

 předepsaným způsobem vyúčtovat zálohy na služby spojené s užíváním bytu; způsob 
rozúčtování nákladů na dodávky teplé a studené vody a vytápění je stanoven obecně 
závaznými právními předpisy a není tedy moţné, aby je pronajímatel stanovil svévolně. 
Rozúčtování se musí provádět v písemné podobě nejpozději do čtyř měsíců po skončení 
zúčtovacího období, které můţe určit svým rozhodnutím pronajímatel, které však nesmí být 
delší, neţ dvanáctiměsíční; 

 provést na základě upozornění nájemce nutné opravy v bytě, které spadají do kategorie 
oprav hrazených pronajímatelem; 

 v rámci období deregulace rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného nájemci 
oznámit předepsaným způsobem: tento způsob stanoví zejména zákon o jednostranném 
zvyšování nájemného, dle kterého je nutné, aby oznámení o zvýšení nájemného mělo 
písemnou podobu, bylo nájemci prokazatelně doručeno ve stanovené lhůtě (nejméně tři měsíce 
před zvýšením) a bylo náleţitě odůvodněno (tj. zejména odkazem na zákon o jednostranném 
zvyšování nájemného a příslušné sdělení Ministerstva pro místní rozvoj); 

 v rámci deregulace se při stanovení výše jednostranně zvýšené nájmu se řídit obecně 
závaznými předpisy, zejména příslušným sdělením Ministerstva pro místní rozvoj: zvýšení 
nájemného nesmí v ţádném případě být svévolné. Výše nájemného se vypočte podle tří 
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základních ukazatelů, kterými jsou lokace bytu v obci nebo části hlavního města Prahy, výměra 
započtené plochy bytu a aktuální výše nájemného. 

 

Jaká práva a povinnosti vyplývají z nájmu bytu nájemci? 

Práva 

 užívat byt, společné prostory a zařízení domu a požívat služeb, jejichţ poskytování je s 
uţíváním bytu spojeno – myšleny jsou zejména dodávky vody a energií, odvoz odpadu, úklid 
společných prostor apod. (dle nájemní smlouvy nebo jejích příloh – evidenčního listu); totéţ 
právo náleţí i všem spolubydlícím nájemce;  

 žádat na pronajímateli, aby dům a byt udržoval ve stavu způsobilém řádnému užívání a 
umoţnil nájemci plný a nerušený výkon nájemního práva k bytu; 

 požadovat na pronajímateli přiměřenou slevu z nájemného v situacích, kdy: 
o pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která 

podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich uţívání 
o sluţby spojené s uţíváním bytu nebyly poskytovány vůbec nebo byly poskytovány 

vadně a tato skutečnost zhoršila uţívání bytu  
o se stavebními úpravami v domě se podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky 

uţívání bytu nebo domu. 
Pokud nejsou plnění spojená s uţíváním bytu poskytována řádně a včas, má nájemce také 
právo poţadovat přiměřenou slevu z úhrady za ně; 

 pokud pronajímatel nesplní svoji povinnost odstranit závady v bytě, má nájemce právo po 
předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře sám a požadovat 
od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí být uplatněno 
bezodkladně, uplynutím šesti měsíců od odstranění závad zaniká; 

 právo na poskytnutí příslušné bytové náhrady, a to při vypovězení nájmu pronajímatelem 
z důvodů, kdy k výpovědi povinně přivoluje soud, obvykle náhradního bytu, který je podle 
místních podmínek zásadně rovnocenný bytu vyklizovanému a nebo přístřeší v ostatních 
případech výpovědi z nájmu; 

 právo osob spolubydlících v bytě s nájemcem na přechod nájmu bytu vzniká těmto 
osobám pouze za předpokladu, ţe prokáţou, ţe s nájemcem ke dni jeho smrti vedly společnou 
domácnost a ţe nemají vlastní byt. Nájem tak automaticky přechází na děti, registrovaného 
partnera, rodiče, sourozenci, zetě a snachu zemřelého nájemce. Na vnuky a jiné osoby, které 
pečovaly o společnou domácnost nájemce, přechází nájem bytu obecně pouze za předpokladu, 
ţe s nájemcem sdíleli společnou domácnost po dobu delší, neţ tři roky před smrtí nájemce. U 
osob pečujících o společnou domácnost pak k nájmu bytu můţe dojít pouze tehdy, pokud se na 
tom nájemce a pronajímatel písemně dohodli; 

Povinnosti 

 hradit nájemné a zálohy na služby spojené s uţíváním bytu ve výši určené nájemní 
smlouvou, dohodou o výši nájemného uzavřenou s pronajímatelem nebo jednostranným 



 

 

Podpořili nás: 
 

                                                                    
Nadace rozvoje občanské společnosti           Finanční mechanismus EHP 

                                                                                                            

                                                                            

                                                               
 

rozhodnutím pronajímatele o zvýšení nájemného vydaným v období deregulace; v případě, ţe 
je nájemce po dobu delší, neţ pět dnů v prodlení s těmito úhradami, je povinen zaplatit 
pronajímateli poplatek z prodlení;  

 pokud to poţaduje pronajímatel, složit k rukám pronajímatele kauci na úhradu nedoplatků 
na nájemném, úhradách za sluţby a jiných svých závazků v souvislosti s nájmem. V případě, 
kdy pronajímatel tyto prostředky oprávněně pouţije, je nájemce povinen je do jednoho měsíce 
doplnit na původní výši. 

 provádět na vlastní náklady drobné opravy v bytě související s jeho uţíváním a náklady 
spojené s běžnou údržbou23; takové opravy mohou být vymezeny buď předmětem24 nebo 
horní částkou na opravu investovanou (maximem, které při jedné opravě nebo více nedílně 
souvisejících opravách hradí nájemce, je 300,- Kč); 

 řádně užívat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně poţívat plnění, jejichţ 
poskytování je s uţíváním bytu spojeno; 

 písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob v bytě bydlících, a to do 15 
dnů ode dne jejich přistěhování. V oznámení musí být uvedena jména, příjmení, data narození 
a státní příslušnost těchto osob; 

 při výkonu svých práv k bytu současně zajistit v domě prostředí zajišťující ostatním 
nájemcům výkon jejich práv; 

 oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu jiných, než drobných oprav 
v bytě a umožnit jejich provedení. Pokud by této své povinnosti nedostál, odpovídá za škodu, 
která tím pronajímateli vznikla; 

 umožnit pronajímateli na jeho písemnou výzvu provedení instalace a údržby zařízení pro 
měření a regulaci tepla, teplé a studené vody a odpočet naměřených hodnot i přístup k 
dalším technickým zařízením v bytě; 

 odstranit závady a poškození, které způsobil nájemce nebo jeho spolubydlící. V opačném 
případě má pronajímatel právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození 
odstranit a poţadovat od nájemce náhradu; 

                                                           
23 Za náklady spojené s běţnou údrţbou bytu se dle prováděcího nařízení k Občanskému zákoníku povaţují náklady na 
udrţování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším uţívání bytu, zejména pravidelné prohlídky a čištění 
zařizovacích bytu (plynospotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových 
krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů aţ ke stoupačce a vnitřní nátěry. 
24 Takovými opravami jsou dle prováděcího nařízení k Občanskému zákoníku opravy jednotlivých vrchních částí podlah, 
opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, 
kování, klik, rolet a ţaluzií, výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů, včetně 
elektrických zámků, výměny uzavíracích kohoutů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, opravy uzavíracích 
armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku, opravy měřičů tepla a teplé vody, opravy vodovodních výtoků, 
zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, 
dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných 
skříní, opravy povaţují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etáţového topení na pevná, kapalná a plynná 
paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etáţového topení; nepovaţují se však za ně 
opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění. Za drobné opravy se povaţují rovněţ výměny drobných součástí výše 
uvedených předmětů. 
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Kdy je třeba přivolení pronajímatele? 

 provádění stavebních úprav v bytě: bez souhlasu pronajímatele nesmí nájemce provádět 
stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě, a to ani na svůj náklad; v případě 
provedení nepovolených úprav je pronajímatel oprávněn vyţadovat jejich neprodlené 
odstranění; 

 výměna bytu: tu mohou nájemci realizovat pouze na základě souhlasu dotčených 
pronajímatelů, přičemţ souhlas i dohoda musí mít písemnou formu a výměnu lze realizovat do 
tří měsíců po udělení takového souhlasu. Pokud pronajímatel odepře udělení souhlasu bez 
závaţných důvodů (a nebo je nečinný), můţe na návrh nájemce nahradit souhlas svým 
rozhodnutím soud; 

 podnájem bytu: pronajatý byt nebo jeho část můţe nájemce přenechat do podnájmu jinému 
jen s písemným souhlasem pronajímatele, v opačném případě je smlouva o podnájmu 
neplatná.  

 ostatní otázky, jejichž odsouhlasení si pronajímatel vyhradí v nájemní smlouvě za 
předpokladu, ţe se úprava nepříčí zákonu nebo jej neobchází. 

K čemu musí dát souhlas nájemce? 

 provádění stavebních úprav bytu a jiných podstatných změn v bytě pronajímatelem: to je 
moţné pouze se souhlasem nájemce, který však můţe nájemce odepřít jen z váţných důvodů; 
výjimku tvoří případy, kdy pronajímatel provádí tyto úpravy na příkaz příslušného orgánu státní 
správy, pak je nájemce povinen jejich provedení umoţnit, jinak by odpovídal za škodu, která tím 
vznikla; 

 ostatní otázky, jejichž odsouhlasení si nájemce vyhradí v nájemní smlouvě: za 
předpokladu, ţe se úprava nepříčí zákonu nebo jej neobchází. 

 

Kdy má nájemce oznamovací povinnost vůči pronajímateli? 

 při přijetí nových spolubydlících do bytu: nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli 
veškeré změny v počtu osob, které ţijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke 
změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní 
příslušnost těchto osob; 

 vznikne-li v bytě potřeba oprav, které nejsou opravami drobnými: nájemce je povinen 
oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést 
pronajímatel, a umoţnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této 
povinnosti vznikla 

 v ostatních případech, které stanoví nájemní smlouva za předpokladu, ţe se smluvní 
úprava nepříčí zákonu nebo jej neobchází. 

Co se považuje za hrubé porušení povinností nájemce? 
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Zákon povaţuje za hrubé porušení povinností nájemce zejména tato jednání: 

 neplacení nájemného a záloh na služby: nezaplatil-li nájemce nájemné a úhradu za plnění 
poskytovaná s uţíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady 
sluţby nebo nedoplnil peněţní prostředky sloţené k zajištění případných jeho dluhů; 

 neoznámení údajů o nových spolubydlících nájemce v bytě: pokud nájemce nesplnil svou 
oznamovací povinnost ani do jednoho měsíce po přistěhování spolubydlícího či spolubydlících, 
vystavuje se postihu ze strany pronajímatele;  

 nepovolený podnájem bytu: i porušení povinnosti získat předchozí písemný souhlas 
pronajímatele s podnájmem bytu se povaţuje za hrubé porušení povinnosti nájemce. 

Výčet v zákoně uvedený je však pouze příkladmý a neobsahuje všechny způsoby hrubého 
porušení povinností nájemce, k nimţ v praxi můţe dojít. Podle ustálené rozhodovací praxe 
českých soudů tak mohou být za hrubé porušení povinností nájemce povaţovány i tyto 
skutečnosti:  

 porušení povinnost užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně 

 porušení povinnosti odstranit závady a poškození, které nájemce v domě způsobil 

 porušení povinnosti umožnit pronajímateli kontrolu, zda je byt řádně užíván 

 porušení povinnosti dodržovat při užívání bytu obecně platné protipožární předpisy a 
hygienické normy 

 ostatní případy, které se považují za hrubé porušení povinností nájemce, mohou být 
sjednány v nájemní smlouvě za předpokladu, ţe se úprava nepříčí zákonu nebo jej 
neobchází. 

 

4. Nájemní bydlení: hlavní problémy 

V průběhu realizace projektu se IuRe setkalo v příbězích svých klientů s řadou problémů, které 
nájemci řeší ve vztahu k pronajímateli svého bytu.  

Tyto nešvary lze rozdělit na tři základní skupiny:  

a) problémy vyplývající z neznalosti, nesprávné aplikace nebo obcházení práva pronajímateli 

b) nezodpovědný, byť zákonný přístup pronajímatele k vlastním nájemcům 

c) správný přístup pronajímatele, který však nájemci ze svého pohledu vnímají negativně.  

Na tomto místě se budeme věnovat pouze prvnímu z nich; z neznalosti, nesprávné aplikace 
nebo obcházení práva pronajímatelem tak mohou vyplývat následující problémy v nájemních vztazích: 

 Neplatný způsob zvyšování nájemného 

Obecně vzato je nájemné moţné zvýšit pouze dohodou pronajímatele a nájemce. Tato dohoda 
můţe být obsaţena jiţ v nájemní smlouvě samotné (např. periodické zvyšování nájemného o 
míru inflace apod.), a nebo k ní můţe dojít ad hoc akceptací nabídky pronajímatele na zvýšení 
nájemného nájemcem.  
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Výjimku tvoří právě případy jednostranného zvyšování nájemného v rámci deregulace, kdy má 
pronajímatel moţnost jedenkrát ročně nájemné zvýšit v zákonem daném rámci svým 
jednostranným rozhodnutím, které je nájemce, za předpokladu, ţe bylo vydáno v souladu se 
zákonem, povinen respektovat a zvýšené nájemné platit.  

Zvyšování nájemného jak dohodou, tak jednostranným rozhodnutím pronajímatele však v praxi 
způsobuje četné problémy – pronajímatelé se mohou dopustit chyb při jednostranném 
zvyšování nájemného (a to co do výše výpočtu, tak co do povinné formy a lhůt ke zvýšení) a 
často se stává, ţe jsou nájemci nevybíravými metodami nuceni k placení neoprávněně 
zvýšeného nájemného.  

Ačkoli je to právě nájemce, kterému je při jednostranném zvyšování nájemného ze zákona dána 
k dispozici tříměsíční lhůta k podání ţaloby na neplatnost rozhodnutí o jednostranném zvýšení 
nájemného, je povinen platit zvýšené nájemné od data, které je v rozhodnutí o zvýšení 
nájemného označeno, nejpozději však od prvního dne třetího měsíce následujícího po doručení 
rozhodnutí. Jeho situace je tím velmi ztíţena.  

 Nedodržování zákonných ustanovení o způsobech ukončení nájmu 

Občanský zákoník výslovně stanoví, ţe nájem bytu je chráněn a ţe jej lze ukončit pouze ze 
zákonem stanovených důvodů. Těmi jsou jednak dohoda nájemce a pronajímatele (kterou lze 
uzavřít k libovolnému datu, stanovit podmínky vystěhování nájemce z bytu jakkoli dle vzájemné 
dohody obou stran, dohodnout se na tom, ţe nájemce nebude poţadovat bytovou náhradu, 
dohodnout se na vyplacení odstupného při opuštění bytu bez bytové náhrady atd.) a dále 
výpověď, která však musí reflektovat zákonné důvody. 

Dle současného občanského zákoníku mohou být výpovědními důvody pouze hrubé 
porušování dobrých mravů v domě nájemcem nebo jeho spolubydlícími, hrubé porušování 
povinností nájemce (zejména neplacení nájmu, ale i nepovolený podnájem bytu, neoznámení 
údajů o spolubydlících aj.), vlastnictví více bytů, nevyuţívání pronajatého bytu a to, pokud je byt 
(jako tzv. byt zvláštního určení) určen k ubytování zdravotně postiţených osob, nájemce však 
takovou osobou není. Zde je moţné nájem vypovědět i bez výslovného souhlasu soudu.  

Za situace, kdy by pronajímatel potřeboval byt pro sebe nebo své nejbliţší příbuzné, kdy by 
bylo nutné z důvodu veřejného zájmu (nikoli tedy z vlastní vůle pronajímatele) dům nebo byt 
opravit, jestliţe se jedná o sluţební byt, nájemce však pro pronajímatele nepracuje, a nebo jde 
o byt, který souvisí s nebytovými prostorami pro podnikání nebo obchod, jejichţ uţivatel má 
zájem byt vyuţívat, je moţné nájem vypovědět pouze s přivolením soudu.  

Tyto důvody jsou však pronajímateli často obcházeny (typicky: úprava/oprava bytu z důvodu 
nikoli veřejného zájmu, ale realizace podnikatelských zájmů pronajímatele, pouţití fiktivních 
důvodů zakládajících hrubé porušení povinností nájemce aj.) či svévolně rozšiřovány o důvody 
jiné, nemající oporu v zákoně.  

 Nedodržování povinností poskytnout nájemci bytovou náhradu 

Při skončení nájmu výpovědí z důvodů, při kterých musí k výpovědi povinně přivolit soud, je 
pronajímatel povinen nájemci poskytnout přiměřený náhradní byt. Tím by podle ustálené 
rozhodovací činnosti soudů měl být byt v téţe obci, o obdobné výměře, vybavenosti, kvalitě a 
dopravní dostupnosti.  
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V případech, kdy skončí nájem výpovědí z důvodů bez povinného přivolení soudu, je pak 
pronajímatel povinen nájemci zajistit pouze tzv. přístřeší, tj. provizorium k uloţení osobních věcí 
do doby, neţ nájemce trvale vyřeší svou bytovou situaci. 

Pronajímatelé si však často situaci usnadňují a nájemcům, kteří nejsou odhodláni bránit se 
soudní cestou, náhradní bydlení nezaručí buď vůbec, nebo ve zcela nevyhovujícím rozsahu 
(kvalitě či lokaci).  

Cesta k zamezení takové svévoli pak vede jedině prostřednictvím podání ţaloby na neplatnost 
výpovědi, a nebo na stanovení povinnosti pronajímatele zaručit nájemci přiměřenou bytovou 
náhradu. 

Příklad z praxe: pronajímatel dal nájemkyni výpověď z nájmu, ke které přivolil soud a 
pronajímateli uložil povinnost poskytnout nájemkyni náhradní byt. Následně pronajímatel podal 
žalobu na vyklizení bytu, v níž tvrdil, že nájemkyni doručil písemnou nabídku na uzavření 
nájemní smlouvy k náhradnímu bytu, které však nájemkyně nevyužila. Soudní řízení prozatím 
nebylo skončeno, avšak velmi pravděpodobně skončí neúspěchem pronajímatele, který nebude 
s to prokázat, že nabídku náhradního bytu skutečně nájemkyni doručil.  

 Neplatná ustanovení v nájemní smlouvě nebo jejích dodatcích 

Občanský zákoník obsahuje určitá ustanovení, která ani dohodou stran nelze změnit – např. 
stanovení okruhu výpovědních důvodů, výpovědní doby, zaručení bytové náhrady nájemci po 
skončení nájmu v určitých případech apod. V praxi však často dochází k tomu, ţe pronajímatelé 
na nájemcích poţadují podpis takových nájemních smluv nebo dodatků k nim tato ustanovení 
obsahující.  

Ačkoli takové ustanovení nájemní smlouvy je neplatné, neinformovaný nájemce je často 
ochoten je aplikovat a řídit se poţadavky pronajímatele, který jeho plnění vynucuje. Můţe tak 
dojít k významnému zkrácení jeho práv. 

Příklad z praxe: pronajímatel v návrhu nájemní smlouvy předložené nájemci uvedl ustanovení, 
dle kterého nájem bytu může skončit rovněž výpovědí pronajímatele bez uvedení důvodu, 
přičemž výpovědní doba činí jeden měsíc. Takové ustanovení nájemní smlouvy je v rozporu se 
zákonem a je neplatné a v případě sporu s nájemcem by se jeho aplikace pronajímatel nemohl 
dovolávat.  

 

 

 Vyžadování plnění povinností, které nejsou nájemci uloženy právními předpisy ani 
nájemní smlouvou 

Zvláštní kapitolu v této oblasti tvoří ustanovení nájemní smlouvy, která nejsou neplatná, avšak 
nájemci stanovují excesivní povinnosti jdoucí nad rámec právní úpravy: k typickým patří např. 
naprostý zákaz chovu domácích zvířat v bytě, zákaz pobytu dětí do určitého věku v bytě, 
omezení týkající se národnosti nebo státního občanství nájemce nebo osob s ním v bytě 
ţijících, zákaz přijetí jakýchkoli nebo přesně vymezených spolubydlících do bytu, zákaz návštěv 
v bytě apod. Stanovení takových povinností nájemce ve smlouvě však ještě nebývá hlavním 
problémem. 
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Základní práva a povinnosti nájemce a pronajímatele vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů jsou zrekapitulovány v kapitole 3. výše. Pokud nájemní smlouva obsahuje povinnosti 
jiné, které nejsou protizákonné, je moţné, za předpokladu, ţe s tím obě smluvní strany 
souhlasí, mezi nájemcem a pronajímatelem sjednat rozšíření rozsahu povinností některé nebo 
obou ze smluvních stran. Povinnosti zasahující do základních práv nájemce zaručených 
Listinou základních práv a svobod nebo povinnosti, jejichţ plnění by bylo v rozporu s dobrými 
mravy, jsou však neplatné. 

Řada pronajímatelů se však dopouští chyby, kdyţ na svých nájemcích vyţadují plnění 
povinností, které nejsou zakotveny ani v obecně závazných předpisech ani v nájemní smlouvě. 
Často z neznalosti konkrétních ustanovení právních předpisů (ale v některých případech i 
úmyslně!) své nájemce mystifikují o tom, co je a není jejich povinnostmi a hrozí jim výpovědí 
z nájmu nebo soudem v případě, ţe se jejich pokyny řídit nebudou. 

Příklad z praxe: pronajímatel uvedl, že k přijetí spolubydlícího (blízkého člena rodiny) do bytu je 
nájemkyně povinna mít jeho souhlas, k jehož udělení však nehodlá přistoupit. Takto vymíněný 
souhlas pronajímatele však upraven ani v obecně závazných právních předpisech, ani nebyl 
součástí nájemní smlouvy. Nájemkyně se tak porušením této instrukce pronajímatele 
nevystavovala žádnému riziku založenému na uplatnění práva pronajímatele. 

 Nesprávný postup při provádění oprav a úprav v domě a bytě 

V okamţiku, kdy se pronajímatel rozhodne, ţe je třeba byt opravit, je jeho zákonnou povinností 
provádět stavební úpravy a jiné zásahy v bytě pouze s výslovným souhlasem nájemce (výjimku 
zde tvoří pouze takové úpravy, jejichţ provedení by pronajímateli bylo uloţeno státním 
orgánem).  

V praxi tak dochází k případům, kdy nájemce nejen, ţe nemá moţnost ovlivnit provedení úprav 
v jeho bytě, ale současně je velmi omezeno a nebo dokonce na čas znemoţněno jeho 
uţivatelské právo k bytu. Ačkoli v těchto případech mu vzniká právo na přiměřenou slevu 
z nájemného, pronajímatel na jeho návrhy v tomto směru často nepřistoupí a nájemci tedy 
nezbývá, neţ spor zdlouhavě a nákladně řešit soudní cestou.  

Příklad z praxe: pronajímatel začal v bytě provádět stavební úpravy nejen bez souhlasu 
nájemců, ale i bez stavebního povolení. Způsobil naprostou devastaci bytu, znemožnil 
nájemcům užívání bytu a poškodil řadu jejich movitých věcí. Žalobou na zdržení se tohoto 
jednání však nebylo možné dalšímu postupu prací včas zabránit, ačkoli nájemci byli v právu. 

 

 

 Neplnění povinností pronajímatele při zajišťování nutných oprav bytu 

Pronajímatel je povinen po předchozím upozornění nájemce provést takové opravy v bytě, 
které nejsou opravami drobnými (vymezení takových oprav viz výše – kapitola Povinnosti 
nájemce). Velmi často však – typicky například u výměny ohřívačů vody, topných těles, 
zařizovacích předmětů bytu jako jsou sporák, kuchyňská linka, vana, dřezy a umyvadla apod. -  
nájemce této aktivity ze strany pronajímatele nedočká.  
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Ačkoli zákon zde nájemci umoţňuje, aby opravy po předchozím upozornění pronajímatele 
provedl na vlastní náklady sám, v praxi je to často sloţité zejména protoţe nájemníci 
nedisponují finančními prostředky potřebnými na provedení oprav.  

Moţností v tomto případě je dohoda nájemce a pronajímatele na slevě z nájemného: za 
předpokladu, ţe je z obou stran vůle dohodnout se, nemusí být uplatnění slevy z nájemného 
problémem, ve velkém počtu případů však o výši slevy buď musí na návrh jedné ze stran 
rozhodnout soud, nebo se nájemník uplatnění tohoto svého práva pro odmítavost na straně 
pronajímatele nedočká. 

Příklad z praxe: topná tělesa v bytě nájemců se stala pro svůj špatný technický stav zdraví a 
životu nebezpečná. Pronajímatelka však ani přes opakovaná písemná upozornění nájemců 
topná tělesa nevyměnila a nájemci neměli finanční prostředky, za jejichž využití by mohli opravu 
provést na vlastní náklady a následně na pronajímatelce žádat jejich náhradu. Dohodou 
nájemců a pronajímatelky se však podařilo dosáhnout slevy z nájemného za to, že 
pronajímatelka neumožnila nájemcům řádný a nerušený výkon práv k bytu. 

 Bezdůvodné odmítnutí nebo nereflektování žádosti nájemce o výměnu bytu 

Jedná se o velmi častý případ, kdy jsou stíţnosti nájemce na jeho pronajímatele oprávněné: 
pronajímatel buď vůbec nepřipustí moţnost svého souhlasu s výměnou bytu, a nebo na ţádosti 
nájemce o výměnu bytu nereaguje.  

V těchto případech podle platné právní úpravy nezbývá nájemci nic jiného, neţ se obrátit na 
soud s ţalobou na nahrazení souhlasu pronajímatele s výměnou bytu rozhodnutím soudu. 
Takové řízení je zdlouhavé a náročné na čas i výdrţ nájemníka, ale soud v takovém případě 
v drtivé většině dává nájemníkům za pravdu a pronajímatel je tak nucen ve výsledku nést 
náklady soudního řízení (tj. uhradit nájemci soudní poplatek a náklady právního zastoupení).  

Pronajímatelé by v těchto případech měli uvaţovat racionálněji a nájemci buď důvody svého 
zamítnutí ţádosti o výměnu bytu náleţitě zdůvodnit, nebo výměnu povolit.  

Reflexí na tuto v praxi zcela nevyhovující úpravu byl poslanecký návrh novely občanského 
zákoníku, jehoţ cílem bylo zaručit nájemcům zjednodušený postup při výměně bytu: měl to 
naopak být pronajímatel, kdo by se mohl na soud obrátit v případě, ţe by nesouhlasil s jemu 
předloţenou dohodou o výměně bytů. Pokud by se tedy v tomto případě ve lhůtě do 30 dnů od 
předloţení dohody o výměně bytů k dohodě pronajímatel buď nevyjádřil, a nebo nepodal ţalobu 
na neplatnost této dohody (zejména z důvodu závaţnosti důvodů pro nesouhlas s výměnou), 
povaţovala by se dle tohoto návrhu dohoda za platnou a pronajímatelem schválenou. 
Parlament však ve 2. čtení tento návrh zamítl. 

Příklad: Nájemce u pronajímatele žádal o povolení výměny bytu se synem, avšak byl 
nevybíravým způsobem odmítnut. Přestože syn obýval garsoniéru a nájemce s manželkou 
velký byt, kde jen s obtížemi hradili nájemné, pronajímatel na situaci nereflektoval a nájemci 
tedy nezbylo, než se s žádostí o nahrazení souhlasu pronajímatele s výměnou bytu 
rozhodnutím soudu obrátit na soud. 

 Nesprávný postup při vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu  
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Jak jiţ bylo uvedeno výše, je nájemce povinen způsobem přesně stanoveným vyhláškou o 
pravidlech pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii a teplou vodu vyúčtovat náklady na 
poskytování přísunu teplé vody do bytu a jeho vytápění. Přesné podmínky stanoví příslušná 
vyhláška a pronajímatel se od ní tedy, pokud se vyúčtování záloh na tyto sluţby týče, nemůţe 
odchýlit.  

Vyúčtování musí být prováděno v písemné podobě, vţdy nejpozději do čtyř měsíců po skončení 
účtovacího období (zpravidla dvanáct měsíců, ale i doba kratší) a být zpracováno podle 
zákonných ustanovení – rámcově jsou náklady děleny na sloţku základní a spotřební.  

Pronajímatelé však často přistupují k těmto svým povinnostem svévolně a rozúčtování 
neprovádějí buď vůbec, nebo s velkým časovým odstupem, případně se neřídí příslušnými 
zákonnými ustanoveními.  

 Neumožnění plného a nerušeného výkonu užívacího práva nájemce k bytu  

K typickým příkladům zde patří např. neodstranění stavebně nevyhovujícího stavu bytu 
(zatékání do bytu, vznik plísní, průvan v bytě vlivem špatně doléhajících dveří a/nebo oken aj.), 
a to ani poté, co nájemce na tyto skutečnosti opakovaně upozorňuje.  

Pokud se pronajímatel neujme aktivně své povinnosti provést nutné opravy v bytě, vystavuje se 
riziku soudní ţaloby jednak na splnění této své povinnosti a dále také na slevu z nájemného a 
případně i na náhradu škody na movitých věcech pronajímatele nacházejících se v bytě 
(plesnivějící nábytek, šatstvo apod.) a na zdraví nájemce (za předpokladu, ţe v přímé příčinné 
souvislosti s nevyhovujícími klimatickými, hygienickými nebo epidemiologickými podmínkami 
v bytě vznikne nájemci chronické onemocnění). Nemluvě o částkách na náhradu případné 
škody, náklady soudního řízení, které by takto nájemce proti pronajímateli vedl a byl ve věci 
plně úspěšný, by pak samozřejmě nesl pronajímatel. 

Příklad z praxe: v bytě nájemkyně se vlivem soustavného zatékání do zdiva objevily plísně, 
které nebylo možné běžnými prostředky odstranit. Nájemkyně v této věci opakovaně 
neúspěšně intervenovala u pronajímatele, ten však na její žádosti o odstranění závadného 
stavu nereagoval. Za této situace může klientka buď u soudu intervenovat žalobou na splnění 
povinnosti pronajímatele umožnit nájemci plný a nerušený výkon užívacího práva k bytu a nebo 
(a to i současně) uplatnit nárok na slevu z nájemného. Pokud se na výši slevy nedohodne 
s pronajímatelem, může na návrh kterékoli ze stran o slevě rozhodnout soud. 

 

5. Základní práva a povinnosti účastníků exekučních řízení dle platné právní úpravy 

V rámci soudního výkonu rozhodnutí i v rámci exekucí mají jak oprávnění, tak povinní, jako 
účastníci výkonu rozhodnutí řadu práv a povinností, kterých si ne vţdy jsou plně vědomi. Se 
specifickými právy v rámci exekucí vystupují také exekutoři – osoby na pomezí soukromého a 
veřejného práva, kteří současně vykonávají exekuční činnost jako své podnikání, současně 
však mají postavení veřejného činitele a řadu oprávnění podobných pravomocem soudu I. 
stupně. 

 

Jaká práva a povinnosti vznikají v rámci exekučního řízení oprávněnému? 
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Práva: 

 podat návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí a nebo exekuci v případě, ţe povinný 
nesplní dobrovolně svou povinnost, kterou mu ukládá vykonatelné rozhodnutí; 

 požádat soud, aby předvolal povinného a vyzval jej k dobrovolnému splnění povinnosti, 
kterou mu ukládá vykonatelné rozhodnutí; 

 nárok na náhradu všech účelně vynaložených nákladů soudního výkonu rozhodnutí i 
exekuce; 

 vzít návrh na výkon rozhodnutí zpět kdykoli aţ do nabytí právní moci usnesení o nařízení 
výkonu rozhodnutí; 

  vyjádřit se k osobě exekutora a k jeho moţné podjatosti; 

 požádat exekuční soud o změnu exekutora; 

 podat odvolání proti rozhodnutí exekutora kromě rozhodnutí exekutora o návrhu na 
vyškrtnutí věci ze soupisu (§ 68), exekučnímu příkazu, příkazu k úhradě nákladů exekuce; 
odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení příslušného rozhodnutí u exekučního soudu; 
lhůta je zachována, je-li odvolání podáno u exekutora samotného, který je povinen neprodleně 
postoupit podání soudu; 

 podat u exekutora proti exekučnímu příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud jim 
exekutor v plném rozsahu nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o nich 
rozhodne do 15 dnů. 

Povinnosti: 

 zvolí-li cestu soudního výkonu rozhodnutí, je povinen uvést v návrhu navrhovaný způsob 
provedení výkonu a rovněţ označit plátce mzdy nebo účet u peněžního ústavu, které mají 
být výkonem postiţeny; 

 přiložit k návrhu na výkon rozhodnutí stejnopis rozhodnutí, dle kterého má výkon 
proběhnout, opatřený doloţkou vykonatelnosti;  

 označit v návrhu na výkon přesně oprávněnou i povinnou osobu; v opačném případě nelze 
výkon nařídit; 

 označit plátce mzdy, provozovatele peněžního ústavu, u něhoţ má povinný účet, nebo 
nemovitost, jejíž prodej navrhuje. 

Jaká práva a povinnosti vznikají v rámci exekučního řízení povinnému? 

Práva 

 v případě, ţe je zahájen výkon rozhodnutí sráţkami ze mzdy, nesmí být povinnému sražena 
ze mzdy tzv. základní nezabavitelná částka;25  

                                                           
25

 Způsob výpočtu stanoví nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sraţena 
povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postiţitelná sráţkami bez 
omezení (nařízení o nezabavitelných částkách); text ve znění účinném k 25. 6. 2010 viz Příloha č. 7. Ke dni 25. 6. 2010 
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 okamžikem doručení usnesení o nařízení srážek ze mzdy plátci mzdy a okamžikem 
doručení usnesení o přikázání pohledávky bance ztrácí povinný právo disponovat s tou 
částí mzdy, která byla postiţena sráţkami, nebo s tou částí svých peněţních prostředků na 
účtu, které představují vymáhanou pohledávku a její příslušenství; 

 právo, aby nebyly výkonem rozhodnutí postiženy věci, které povinný nezbytně potřebuje k 
uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakoţ 
i jiných věcí, jejichţ prodej by byl v rozporu s morálními pravidly (např. běţné oděvní součásti, 
obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické 
potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové 
peníze do částky odpovídající dvojnásobku ţivotního minima jednotlivce);  

 být soudem vyrozuměn nejméně 5 dní před výkonem rozhodnutí vyklizením o tomto 
vyklizení; 

 vyjádřit se k osobě exekutora a k jeho moţné podjatosti; 

 s písemným souhlasem exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů můţe povinný 
zpeněžit svůj majetek určený k exekuci, a to nejméně za obvyklou cenu zjištěnou na základě 
znaleckého posudku splatnou při podpisu smlouvy k rukám exekutora; 

 podat návrh na zastavení exekuce, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů, kdy se o důvodu 
zastavení exekuce dozvěděl; 

 podat odvolání proti rozhodnutí exekutora kromě rozhodnutí exekutora o návrhu na 
vyškrtnutí věci ze soupisu (§ 68), exekučnímu příkazu, příkazu k úhradě nákladů exekuce; 
odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení příslušného rozhodnutí u exekučního soudu; 
lhůta je zachována, je-li odvolání podáno u exekutora samotného, který je povinen neprodleně 
postoupit podání soudu; 

 podat u exekutora proti exekučnímu příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud jim 
exekutor v plném rozsahu nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o nich 
rozhodne do 15 dnů. 

Povinnosti 

 na ţádost soudu odpovědět do jednoho týdne, zda a od koho pobírá mzdu, případně u které 
banky má své účty a jaká jsou jejich čísla; 

 dostavit se na základě předvolání k soudu a přednést prohlášení o majetku;  

 zdržet se veškerých právních úkonů týkajících se svého majetku po doručení předvolání 
k prohlášení o majetku nebo usnesení o nařízení exekuce (tzv. generální inhibitorium); právní 
úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný; 

 oznamovací povinnost o změně dosavadního stavu, tj: o změně zaměstnavatele apod. 

Jaká práva a povinnosti má v rámci exekučního řízení exekutor? 

                                                                                                                                                                                     

např. základní nezabavitelná částka pro svobodnou a bezdětnou osobu s čistým měsíčním příjmem 15.000,- Kč činila 
7.724,- Kč. 



 

 

Podpořili nás: 
 

                                                                    
Nadace rozvoje občanské společnosti           Finanční mechanismus EHP 

                                                                                                            

                                                                            

                                                               
 

Práva 

 vykonávat exekuční činnost za úplatu; 

 za úplatu vykonávat současně i činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, 
tlumočnickou, znaleckou a uměleckou; 

 zaměstnávat zaměstnance, které můţe v určitém rozsahu pověřit výkonem exekuční činnosti; 
výjimku tvoří situace: exekutorský koncipient nemůţe být pověřen vydáním exekučního příkazu, 
nemůţe konat draţbu nemovitosti nebo podniku, vydávat rozhodnutí v exekuci prodejem 
nemovitosti nebo podniku ani zřizovat exekutorské zástavní právo; 

 vykonat exekuci v konkrétním případě za předpokladu, ţe jej v návrhu na exekuci označí 
oprávněný a ţe jej provedením exekuce pověří soud, v jehoţ obvodu má exekutor sídlo; úkony 
exekutora se pak povaţují za úkony exekučního soudu; 

 vyzvat oprávněného, aby navrhl, jakým způsobem má provést exekuci, a označil plátce 
mzdy povinného či plátce jiného pravidelného příjmu povinného, popřípadě fyzickou nebo 
právnickou osobu, vůči které má povinný pohledávku, (dluţník povinného) a uvedl důvod této 
pohledávky; můţe také předvolat povinného a vyzvat ho k dobrovolnému splnění povinnosti, 
kterou mu ukládá exekuční titul, a k prohlášení o majetku; je také oprávněn nahlédnout do 
soudního spisu o prohlášení o majetku povinného; 

 vykonat všechny úkony, které právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu 
rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu; 

 zastavit exekuci v případě, že oprávněný k jeho výzvě nesloží přiměřenou zálohu na 
náklady exekuce 

 vykonávat krom exekuční činnosti i další činnost, kterou je zejm. poskytování právní pomoci 
oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, a v souvislosti s exekuční činností 
a další činností, provádět autorizovanou konverzi dokumentů pro účely komunikace 
prostřednictvím datové schránky, sepisovat listiny a exekutorské zápisy, které jsou veřejnou 
listinou a přijímat věci do úschovy; 

 právo na odměnu za exekuční činnost, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při 
provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, a je-li exekutor plátcem daně z přidané 
hodnoty, rovněţ příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. 

Povinnosti 

 vykonávat exekuční činnost nezávisle;  

 nevykonávat současně s exekuční činností aţ na stanovené výjimky jinou výdělečnou 
činnost s výjimkou správy vlastního majetku; 

 držet se při určování způsobu výkonu rozhodnutí striktně zákona: pouze zákon určuje 
moţné způsoby výkonu rozhodnutí;  

 poskytnout ministerstvu spravedlnosti při výkonu jeho státního dohledu nad exekuční 
činností příslušnou součinnost, zejména poskytnout písemné vyjádření, dostavit se za 
účelem podání vysvětlení, předloţit příslušné listiny apod.; 
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 jako předpoklad výkonu exekuční činnosti složit slib v zákonem předepsaném znění a uzavřít 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou exekuční činností; 

 používat při své činnosti průkaz exekutora, razítko a pečetidlo; 

 oznamovací povinnost vůči Komoře pokud se týče vzniku nemoci, dovolené, pozastavení 
nebo zániku výkonu exekutorského úřadu a nebo z jiných váţných důvodů, pro které nemůţe 
vykonávat svůj úřad; 

 oznamovací povinnost vůči soudu v případech, kdy se exekutor dozví o skutečnosti, pro 
kterou by mohl být vyloučen z provedení exekuce (např. při podezření z podjatosti); 

 mlčenlivost ve vztahu ke všem skutečnostem, o nichţ se dozvěděl při výkonu exekuční 
činnosti; té ho můţe v odůvodněných případech zprostit jen účastník, jehoţ zájmů se 
skutečnost týká a nebo Exekutorská komora; mlčenlivost neplatí ve vztahu k zaměstnancům 
exekutora a k soudnímu řízení, které se záleţitosti týká; rovněţ jsou z ní vyňaty případy plnění 
zákonné povinnosti překaţení trestného činu a oznámení skutečností nasvědčujících jeho 
spáchání; mlčenlivosti se exekutor nemůţe dovolat v kárném řízení; 

 požádat exekuční soud o vydání pověření k výkonu exekuce, a to nejpozději do 15 dnů ode 
dne, co mu byl doručen kompletní návrh o pověření k provedení exekuce; 

 provádět exekuce v pořadí, v jakém mu byla doručena usnesení o nařízení exekuce; 

 o provedení další činnosti krom činnosti exekuční sepsat písemnou smlouvu; 

 ukládat neukončené spisy v kanceláři exekutora tak, aby byly jak exekutorovi, tak kontrolním 
orgánům kdykoliv přístupné; na ţádost oprávněných osob je exekutor nebo jím pověřený 
zaměstnanec povinen vydat opisy a potvrzení ze spisů uloţených v jeho kanceláři;  

 zdržet se výkonu exekutorské činnosti po dobu jejího pozastavení (na ţádost a nebo 
v důsledku kárného řízení). 

Co se považuje za neoprávněnou exekuci? 

 provedení exekuce takovým způsobem, který je zřejmě nevhodný, a to zejména vzhledem 
k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhoţ má být splnění závazků 
povinného dosaţeno. 

6. Exekuční řízení: hlavní problémy 

 dozor nad exekuční činností 

Stávající dozor nad exekuční činností není příliš efektivní, a to jak ze strany Exekutorské 
komory, tak ani ze strany Ministerstva spravedlnosti. 

Stíţnosti na exekuční činnost v současné době vyřizuje Exekutorská komora a fakticky rovněţ 
ministerstvo. V zákoně není upraven způsob, jakým Ministerstvo s podanou stíţností naloţí. 
Nejsou stanoveny povinnosti exekutorů ve vztahu k Ministerstvu (zbavení mlčenlivosti, 
povinnost předloţit spis apod.), nejsou stanoveny ani lhůty pro vyřízení stíţností. Stíţnostní 
řízení nenese znaky spravedlivého procesu. 

 kárné řízení 
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Není stanoveno stavění subjektivní lhůty, ve které lze zahájit kárné řízení. Novelami exekučního 
řádu byly lhůty k podání kárné ţaloby podvakrát prodlouţeny (z původních tří měsíců se lhůta 
subjektivní prodlouţila na půl roku a z původního jednoho roku se lhůta objektivní prodlouţila 
na současné tři roky), ani nadále však není zakotveno stavění lhůty v případech, kdy jsou např. 
prováděny přípravné úkony k prověření kárného provinění apod. 

 forma exekučního titulu 

Exekuční titul ve formě notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti 
můţe být lehce zneuţit. Např. statutárním orgánem vůči společníkům, přičemţ samozřejmě 
dochází k poškození i ostatních věřitelů. 

Notář ani exekutor nemusí a ani nemohou zkoumat veškeré aspekty a motivaci k uzavření 
dohody ve formě vykonatelného notářského (exekučního) zápisu. V podstatě se jedná o 
formalizovaný procesní souhlas dluţníka s exekucí. Ani při nejlepší pečlivosti, kterou lze od 
notáře (exekutora) poţadovat, nelze vyloučit, ţe dojde k podvodnému jednání (předstíraný dluh, 
nadhodnocené plnění, plnění zajištěné vysokými smluvními pokutami apod.).  

Nabízí se moţnost zváţit rozšíření okruhu účastníků řízení před exekučním soudem a umoţnit 
nejen dluţníkovi a věřiteli, ale i společníkům dluţníka a ostatním věřitelům společnosti, aby 
mohli podat návrh na odklad provedení exekuce s důkazy o tom, ţe pro ni není hmotněprávní 
důvod. 

Jako vhodné se jeví přímo do exekučního řádu doplnit, ţe exekutor, který sepsal exekuční 
zápis, nemůţe později dle tohoto exekučního zápisu vést exekuci. 

 odvolání proti nařízení exekuce 

Odvolání proti nařízení exekuce nebylo před 1. 11. 2009 moţné podat u soudního exekutora. 
Podáním odvolání u exekutora místo u soudu tedy nebyla zachována lhůta a soudní exekutor 
nebyl ani povinen odvolání postoupit soudu. Tato nesrovnalost však byla napravena 
zakotvením nového ustanovení § 55c do exekučního řádu, který stanoví, ţe proti rozhodnutí 
exekutora lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u 
exekutora samotného a rozhoduje o něm krajský soud, v jehoţ obvodu exekuční úřad působí.  

IuRe má za to, ţe prostřednictvím zakotvení tohoto ustanovení došlo k významnému posílení 
právní jistoty účastníků, zejména povinných.  

 vstup exekutora do prostor povinného v cizím objektu 

Dochází k nedodrţování pravidel pro vstup do cizích objektů, ve kterých se nacházejí místnosti 
povinného: první na řadě je dobrovolné umoţnění přístupu, teprve poté přístup proti vůli třetí 
osoby. Nezákonným je takový postup, kdy exekutor vnikne do objektu třetí osoby, ve které se 
nacházejí místnosti povinného, aniţ by třetí osobě předem neumoţnil dobrovolné splnění 
povinnosti umoţnit vstup. 

K vyjasnění situace by dle názoru IuRe přispělo výslovné stanovení povinnosti vyzvat třetí 
osobu k dobrovolnému splnění a teprve poté zjednání přístupu proti její vůli. 

 k zajištění věcí povinného exekutorem 
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Exekutor má zákonnou povinnost zajistit vţdy všechny movité věci, které sepsal. To vede ke 
zbytečnému zvyšování nákladů na uskladnění zabavených věcí (k ukládání sepsaných věcí 
často dochází pouze za účelem realizace zisku schovatele). Navíc tím můţe exekutor tlačit na 
třetí osoby, jejichţ věci zajistil (odvezl), aby za dluţníka splnily jeho dluh, chtějí-li se vyhnout 
tomu, ţe věci bude po dlouho dobu mnoha měsíců postrádat (neţ uspějí s vylučovací ţalobou). 
Dle názoru IuRe by bylo moţné této nekalé praxi zabránit tím, ţe bude stanoveno pravidlo, ţe 
se sepsané movité věci ponechávají na místě soupisu, pouze ve výjimečných případech (je-li 
důvodná obava o jejich osud), mohou být soudním exekutorem zajištěny.  

 zabavení věcí, které se nenacházejí v prostorách povinného a nebo které zcela zjevně 
nepatří povinnému 

Často dochází k soupisu movitých věcí, které se nenacházejí v prostorách povinného (jeho 
bytě, sídle podnikání, místnosti v podnájmu, provozovně, pronajatém nebytovém prostoru 
apod.), ale v místnostech, ke kterým mají práva třetí osoby. Exekutoři často zabavují téţ věci, u 
nichţ je na místě dostatečně prokázáno, ţe dluţníkovi zcela zjevně nepatří. 

Jedná se o případ neoprávněného soupisu movitých věcí. Proto se jeví jako vhodné postupovat 
stejně, jako v obdobném případě – kdy byly sepsány věci nepodléhající výkonu rozhodnutí, tedy 
navrhnout zastavení exekuce. Postiţený bude tvrdit a dokazovat, ţe se jedná o jeho místnost, 
exekutor by musel prokazovat, ţe jde o místnost povinného. Podobnou obranu postiţeného 
znal i exekuční řád z roku 1896. Je třeba výslovně zakotvit, ţe tato osoba můţe podat návrh na 
zastavení výkonu rozhodnutí, neboť dle obecného vymezení není účastníkem řízení a je 
otázkou, jak by soud naloţil s jejím podnětem, byť můţe zastavit výkon exekuce i ex offo. 

Bylo by také vhodné výslovně rozšířit zákonný výčet věcí, které nemůţe exekutor zabavit 
o věci, u nichţ je jiţ při provádění soupisu zcela zjevné, ţe povinnému nepatří. 

 problémy při podávání tzv. vylučovací žaloby 

Třetí osoby, jejichţ majetek byl exekučně zabaven, se musí obrátit na soud a podat tzv. 
vylučovací ţalobu. Nemají však moţnost získat informace o pasivně legitimovaném, kterým je 
dle znění zákona oprávněný. 

Smyslem vylučovací ţaloby je obecně poskytnout ochranu osobám, jejichţ majetek byl soudním 
exekutorem v domnění, ţe se jedná o majetek povinného, sepsán (nebo i zajištěn). Jde vlastně 
o návrh na vyloučení majetku sepsaného exekutorem z prováděné exekuce. Cílem vylučovací 
ţaloby je vrácení majetku postiţeného exekucí osobě, která ţalobu podala, namísto toho, aby 
došlo k jeho zpeněţení (prodání) v rámci exekuce. Třetí osoba však není účastníkem 
exekučního řízení, tudíţ není oprávněna nahlíţet do spisu a zjistit osobu oprávněného, vůči 
němuţ má podat vylučovací ţalobu. To její obranu značně ztěţuje. Navíc exekutor je povinen 
o osobě oprávněného zachovávat mlčenlivost. 

IuRe navrhuje, aby osobě, jejíţ majetková práva jsou dotčena, bylo zákonem zaručeno právo 
nahlíţet do spisu a nebo aby byla pasivní legitimace přesunuta z oprávněného na exekutora a 
dotčená osoba by tak ţalobu podávala vůči němu. 

 vzájemná informovanost exekutora a soudu 
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Soudní exekutor se v některých případech často nedozví o úkonech účastníků či jiných 
subjektů, neboť tato řízení probíhají buď odděleně od řízení exekučního, nebo před exekučním 
soudem, který není povinen o provedených úkonech soudního exekutora informovat. To vede 
k tomu, ţe jsou často učiněny nezvratné úkony, kterých by se soudní exekutor mohl vyvarovat, 
měl-li by přesné informace o případu. Stejně tak soud by mohl často dříve zakročit, měl-li by 
informace, které má např. soudní exekutor. 

Řízení o vylučovací ţalobě je řízení, které probíhá zcela odděleně od řízení exekučního, a to 
odděleně jak od spisu exekutora, tak od spisu soudu, který exekuci nařídil. Důsledkem této 
skutečnosti je, ţe soudní exekutor nejen ţe se často nedoví o výsledku tohoto řízení, ale velmi 
často se nedoví ani o skutečnosti, ţe řízení bylo zahájeno. Podle názoru některých soudů 
nemají povinnost soudnímu exekutorovi tuto skutečnost sdělovat, neboť pro exekuční řízení 
není procesně významná. Tento názor je z procesního hlediska správný. To však vede k tomu, 
ţe exekutor, který se nedozví o podané vylučovací ţalobě, movitou věc zpeněţí (viz problém č. 
10). 

S ohledem na to, ţe exekuční řád neukládá ani exekutorovi, aby informoval soud o existenci 
důvodů pro zastavení exekuce, můţe konečně dojít rovněţ k situaci, kdy exekutor o takových 
skutečnostech ví, avšak neinformuje o nich soud a pokračuje v provádění exekuce. 
Argumentuje, ţe jeho postup je v souladu se zákonem. Tato situace nepochybně vede 
k porušení majetkových práv povinného. 

IuRe jako moţné řešení navrhuje podávat vylučovací ţalobu vůči exekutorovi (viz bod 10, 
řešení č. 2) a stanovit exekutorovi zákonnou povinnost sdělovat soudu důvody pro zastavení 
exekuce, o kterých se dozví. 

 logistika provádění exekuce vyklizením 

V případě, kdy nejsou movité věci předány na místě vyklizení povinnému (či jeho zmocněnci), 
dochází k jejich uskladnění. Dochází-li k vyklizení z místa, kde má povinný svoji adresu pro 
doručování, často vznikají problémy v komunikaci s exekutorem. 

Situace vzniklé v důsledku převozu zabavených věcí do obce mimo trvalé bydliště povinného a 
často i mimo jeho faktickou dosaţitelnost nejsou řešitelné prostřednictvím zavedení určitě praxe 
apod. Exekutorovi by proto měla dle názoru IuRe být stanovena zákonná povinnost informovat 
obec, v jejímţ katastrálním území se vyklizovaná nemovitost nachází, o tom, kde byly věci 
uskladněny a uloţit u této obce seznam uskladněných věcí. Bylo by vhodné stanovit téţ 
„měkkou“ povinnost (spíše doporučení – „je-li to moţné…“), aby se exekutor snaţil uschovat 
věci ve stejné obci, kde se nachází vyklizovaná nemovitost. Postavení schovatele není nutno 
blíţe v procesních předpisech specifikovat, řídí se občanským zákoníkem. 

 nepřiměřená exekuce prodejem movitých věcí 

V praxi často dochází k exekuci zabavením věci (zpravidla nemovitosti) nepoměrně vyšší 
hodnoty neţ je dluh i s náklady exekuce. 

Soudní exekutor musí v rámci svého rozhodování o rozsahu a způsobu postiţení majetku 
povinného dbát na to, aby postih majetku povinného nebyl ve vztahu k vymáhané pohledávce 
nepřiměřený, na straně druhé je však povinen vyuţít všech prostředků k tomu, aby pohledávka 
oprávněného byla uspokojena v přiměřeném čase. 
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Obranou v těchto případech můţe být odklad exekuce, případně návrh na její částečné 
zastavení. 

 předčasná exekuce prodejem movitých věcí 

Není výjimkou, ţe dochází k prodeji movitých věcí navzdory tomu, ze je podána vylučovací 
ţaloba, aniţ by se vyčkalo na rozhodnutí soudu. 

Na rozdíl od exekuce prodejem nemovitostí nespojuje zákon s podanou excindační ţalobou 
jako důsledek nemoţnost pokračovat v prováděné exekuci. Je proto třeba spojit podání 
vylučovací ţaloby s návrhem na odklad provádění exekuce. Pokud třetí osoba uspěje 
s návrhem na vyloučení věci z exekuce, nemá jistotu, ţe se se svojí věcí ještě shledá. Jestliţe 
je věc jiţ zpeněţena, pak má sice právo na náhradu její hodnoty, ale v řadě případů je to 
nedostatečné – můţe být zpeněţen vzácný tisk, obraz, věc zvláštní obliby apod. 

Praxe sice přijala názor, ţe před právní mocí rozhodnutí o ţalobě nesmí být ţalobou dotčený 
majetek prodán, nebo jinak v exekuci zpeněţen, není však vyloučeno nerespektování této 
zvyklosti (a to i z důvodu, ţe se exekutor o podané ţalobě vůbec nedozví). Dle názoru IuRe by 
proto bylo účelné stanovit nemoţnost pokračovat ve zpeněţení věci, která je objektem 
vylučovací ţaloby, a stanovit povinnost soudu informovat exekutora o podání vylučovací ţaloby. 
Exekutor můţe věc zajistit, ale nesmí ji prodat. 

 obcházení ustanovení o nezabavitelné částce při srážkách ze mzdy 

Při sráţkách ze mzdy lze obejit ustanovení o základní částce (kterou nelze srazit) tím, ţe se 
provede přikázání pohledávky z účtu povinného, na který je mu mzda zasílána. 

V dnešní době drtivá většina zaměstnavatelů zasílá mzdu (plat) svých zaměstnanců na jejich 
účet. Ustanovení, které tak brání srazit základní částku dle § 278 o.s.ř. je nefunkční, kdyţ tato 
základní částka je sraţena z bankovního účtu povinného. Tento problém nelze vyřešit 
konstatováním, ţe povinný můţe po zaměstnavateli ţádat výplatu odměny v hotovosti, neboť 
zaměstnavatel není povinen takové ţádosti vyhovět. 

Dle dlouhodobě prosazovaného stanoviska IuRe je nutno novelizovat občanský soudní řád, 
zejména pokud se týká ustanovení o přikázání pohledávky z účtu u peněţního ústavu. Pakliţe 
je prokázáno, ţe na účet je zasílána mzda (plat) povinného, pak povinný musí mít moţnost 
nakládat s částkou, která je rovna základní nezabavitelné částce. Obdobné řešení je zvoleno 
např. v Maďarsku, kde při exekuci bankovního účtu musí soudní exekutor nechat na účtu 
minimální částku, která odpovídá minimálnímu důchodu. 

 zakotvení okamžiku ukončení tzv. generálního inhibitoria 

Zákon přesně stanoví, od kterého okamţiku nesmí povinný nakládat se svým majetkem – od 
okamţiku, kdy mu bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce (generální inhibitorium). Naproti 
tomu zákon vůbec nestanoví, od kterého okamţiku můţe povinný opět se svým majetkem 
nakládat a ponechává to na výkladu. Musíme mít na paměti, ţe generální inhibitorium zasáhne 
povinného v rozsahu celého jeho majetku i v případě, kdy je exekuční řízení vedeno 
k vymoţení pohledávky v řádu stokorun, nebo se vůbec nejedná o vymoţení peněţité 
pohledávky. 

 rozpor některých stavovských předpisů Exekutorské komory s ústavním pořádkem 
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Vydání některých stavovských předpisů Exekutorské komory není v současné době v souladu 
s ústavním pořádkem České republiky. Zejména se jedná o ty předpisy, které neukládají 
povinnosti toliko členům, nýbrţ i nečlenům Komory. V nich by měly být obsaţeny pouze 
povinnosti, které mají přímý základ v zákoně, a kaţdý takový předpis musí mít zákonné 
zmocnění pro své vydání. Jde vlastně o prováděcí předpisy (teoreticky je můţeme přirovnat 
k předpisům územní samosprávy vydávaným v přenesené působnosti). To však v praxi není 
dodrţováno. 

Příklad z praxe: S účinností od 1.1.2007 byl vydán stavovský předpis upravující úplatu 
za poskytnutí každého jednotlivého elektronického údaje z Centrální evidence exekucí. 
Poplatek činí 100 Kč, poplatková povinnost je uložena každému, tedy i nečlenu Komory. 
Zmocnění k vydání tohoto předpisu je obsaženo pouze ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti, 
tudíž nevyhovuje základnímu požadavku, že povinnosti lze ukládat pouze na základě zákona, a 
je tak v potenciálním rozporu s ústavním pořádkem ČR. Pro srovnání lze uvést, jaká je situace s 
obdobným registrem, který vede Notářská komora – Rejstříkem zástav. Přímo v zákoně 
(notářském řádu) je Ministerstvo zmocněno k vydání vyhlášky, která stanoví výši a způsob 
určení odměn spojených s vedením, provozem a správou Rejstříku zástav. 

 nejasná pravidla pro obsah příkazu k úhradě nákladů exekuce a rozpis nákladů 

Aţ do tzv. střední novely exekučního řádu účinné od 1. 11. 2009 nebylo dostatečně stanoveno, 
co je obsahem příkazu k úhradě nákladů exekuce a lhůta k podání námitek proti tomuto příkazu 
je stále velmi krátká (8 dní). Není také zaručeno, ţe vyjádření exekutora k námitkám bude 
doručeno i povinnému (exekutor nemá stanovenu povinnost na námitky reagovat), coţ odporuje 
zásadám spravedlivého procesu. 

 pobočky exekutorských úřadů 

Zákon výslovně nezakazuje zřizování poboček (jiných pracovišť) exekutorských úřadů. Někteří 
exekutoři tím uměle navyšují své náklady – úkony provádějí z pobočky, ale účtují si např. 
cestovné ze svého sídla. IuRe na tuto praxi dlouhodobě upozorňuje a navrhuje zakotvit zákaz 
zřizování poboček přímo do zákona. 

 průtahy ve výplatě vymožených prostředků oprávněným, povinnému i třetím osobám 

V praxi často docházelo k nadměrnému prodluţování výplaty finančních prostředků, které 
exekutor vymohl a které je povinen buď vyplatit oprávněnému, nebo v rozsahu nad rámec 
vymáhaného plnění vrátit povinnému, na coţ IuRe dlouhodobě upozorňovalo. Exekuční řád ve 
znění účinném od 1. 11. 2009 zakotvil pro výplatu finančních prostředků oprávněnému 
třicetidenní lhůtu ode dne, kdy exekutor plnění obdrţel a IuRe bedlivě sleduje dodrţování tohoto 
ustanovení v praxi. 

7. Základní práva a povinnosti účastníků pracovně právních vztahů 

Základní zásady: 

 nadřízenost zaměstnavatele a podřízenost zaměstnance = závislá práce; 

 závislá práce: osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů 
zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době 



 

 

Podpořili nás: 
 

                                                                    
Nadace rozvoje občanské společnosti           Finanční mechanismus EHP 

                                                                                                            

                                                                            

                                                               
 

nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě 
na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost; 

 zákaz práce nezletilých do 15 let: práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo 
starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána; mohou vykonávat jen 
uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost; 

 způsobilost brát na sebe práva a povinnosti jako zaměstnavatel vzniká dosažením 
18 let věku; 

 základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a práce na dohody 
mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činností a dohoda o provedení práce); 

 výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního 
důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka 
pracovněprávního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 

 

 

Jaká práva a povinnosti vznikají v rámci pracovně právních vztahů zaměstnavateli? 

Práva: 

 dočasně přidělit zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli s výjimkou případů 
prohlubování nebo zvyšování kvalifikace u jiné právnické nebo fyzické osoby;  

 odstoupit od pracovní smlouvy, jestliţe zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, 
aniţ mu v tom bránila překáţka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této 
překáţce; 

 převést zaměstnance na jinou práci, dal-li zaměstnanci výpověď, bylo-li proti zaměstnanci 
zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních 
úkolů, pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady pro výkon sjednané práce a nebo jestliţe to 
je třeba k odvrácení mimořádné události, ţivelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k 
zmírnění jejich bezprostředních následků a nebo nemůţe-li zaměstnanec konat práci pro 
prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy; 

 vyslat zaměstnance na služební cestu (pouze po dohodě s ním); 

 dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, a to jen na základě zákonem 
stanovených důvodů (ruší a přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se 
zaměstnanec nadbytečným, má-li zaměstnanec lékařský zákaz dále konat dosavadní práci pro 
pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohroţení touto nemocí, pozbyl-li 
zaměstnanec dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, nesplňuje-li zaměstnanec 
nadále předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce, jsou-li dány 
důvody, pro které by zaměstnavatel mohl okamţitě zrušit pracovní poměr a nebo pro soustavné 
méně závaţné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 
vykonávané práci, byl-li v době posledních 6 měsíců písemně upozorněn na moţnost výpovědi) 
a nebo okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem, který byl pravomocně odsouzen 
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pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a nebo porušil povinnost 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým 
způsobem; platí přitom zákaz okamţitého zrušení pracovního poměru s těhotnou 
zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, 
kteří čerpají rodičovskou dovolenou; 

 na náhradu škody, dal-li zaměstnanec zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zrušil-li 
neplatně zaměstnanec pracovní poměr okamţitě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel 
oznámil zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, ţe trvá na tom, aby dále konal svou 
práci; pokud zaměstnanec výzvě nevyhoví; 

 nařídit zaměstnanci práci přesčas, a to pouze z váţných provozních důvodů; maximální 
rozsah práce přesčas je 8 hod týdně (a to nejvíce v 26 týdnech po sobě jdoucích) a 150 hod 
v kalendářním roce; 

 uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení 
jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci poţadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval 
i u jiné právnické nebo fyzické osoby; 

 v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od 
něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců; 

 vést osobní spis zaměstnance, který smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro 
výkon práce v pracovněprávním vztahu. 

Povinnosti: 

 přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci 
mzdu nebo plat nejméně ve výši minimální nebo zaručené mzdy, vytvářet podmínky pro 
plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními 
předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem; 

 nést odpovědnost vyplývající z pracovněprávního vztahu; 

 nepřenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance; 

 zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodrţovat zákaz jakékoli diskriminace 
zaměstnanců; 

 dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněţitých plnění a plnění 
peněţité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty; 

 poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích a zajišťovat projednání 
s ním; to se týká zejm. informací o přesném názvu a sídle zaměstnavatele, bliţším označení 
druhu a místa výkonu práce, údaji o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování 
dovolené, údaji o výpovědních dobách, o týdenní pracovní době a jejím rozvrţení, o mzdě nebo 
platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, 
místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, o předpokládané době trvání vyslání zaměstnance 
k výkonu práce na území jiného státu a o měně, ve které mu bude vyplácena mzda nebo plat; 

 seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy; 
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 neukládat zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovněprávního vztahu 
peněžní postihy ani je od něho poţadovat; to se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec 
odpovídá; 

 nepožadovat ani nesjednat zajištění závazku v pracovněprávním vztahu, s výjimkou 
konkurenční doloţky a sráţek z příjmu z pracovněprávního vztahu; 

 zákaz postihu nebo znevýhodňování zaměstnanců proto, že se zákonným způsobem 
domáhají svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů; 

 projednat se zaměstnancem nebo na jeho ţádost s odborovou organizací nebo radou 
zaměstnanců anebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stížnost 
zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Tím 
není dotčeno právo zaměstnance domáhat se svých práv u soudu; 

 pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a s dobrými mravy; 

 seznámit před uzavřením pracovního poměru fyzickou osobu-kandidáta s právy a 
povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo 
vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichţ má práci konat, a 
povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má 
být předmětem pracovního poměru; případně je povinen zajistit, aby se kandidát podrobil 
vstupní lékařské prohlídce; 

 uzavřít pracovní smlouvu písemně a jedno vyhotovení vydat zaměstnanci; 

 převést zaměstnance na jinou práci, pokud zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilost 
konat dále dosavadní práci, nesmí-li dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění 
nemocí z povolání nebo pro ohroţení touto nemocí, koná-li těhotná zaměstnankyně, 
zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu 
práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského 
posudku ohroţuje její těhotenství nebo mateřství, jestliţe to je nutné v zájmu ochrany zdraví 
jiných fyzických osob před infekčním onemocněním, jestliţe je toho třeba podle pravomocného 
rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního 
samosprávného celku, je-li zaměstnanec pracující v noci uznán nezpůsobilým pro noční práci, 
poţádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka 
do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci; 

 poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu dal-li zaměstnavatel zaměstnanci 
neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamţitě nebo 
ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, 
ţe trvá na tom, aby ho dále zaměstnával; 

 rozvrhnout pracovní dobu; při nerovnoměrném rozvrţení pracovní doby nesmí délka směny 
přesáhnout 12hod; zaměstnavatel musí vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a 
seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před 
začátkem období, na něţ je pracovní doba nerovnoměrně rozvrţena, pokud se nedohodne se 
zaměstnancem jinak; 
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 vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracované pracovní doby, práce přesčas, další 
dohodnuté práce přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohotovosti, pracovní 
pohotovosti, kterou zaměstnanec drţel a na ţádost zaměstnance je povinen umoţnit mu 
nahlédnutí do této evidence a pořizovat si výpisy a opisy; 

 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika moţného 
ohroţení jejich ţivota a zdraví, která se týkají výkonu práce; v rámci BOZP je povinen 
vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění nebo omezení a provádět 
taková opatření, aby mohly být zařazeny do kategorie niţší; k tomu je povinen pravidelně 
kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 
prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek; 

 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichţ náročnost by 
neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti; 

 informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; 
kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis; 

 zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze 
zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo 
mají doklad o odolnosti vůči nákaze; 

 sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní 
preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením 
souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umoţnit zaměstnancům podrobit se 
těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením a nahradit zaměstnanci, který se podrobí 
preventivní prohlídce, vyšetření nebo očkování, případnou ztrátu na výdělku ve výši 
průměrného výdělku; 

 zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP, zejména 
formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před 
působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště; 

 umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se 
zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

 zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci; 

 zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci;  

 poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu 
znečištění kůţe a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v 
rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, téţ ochranné nápoje; 

 udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich 
pouţívání; 

 vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i kdyţ jimi nebyla způsobena pracovní 
neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny a 
dále vyhotovovat záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichţ následkem 
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došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší neţ 3 kalendářní dny, nebo k 
úmrtí zaměstnance; je dále povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným 
orgánům a institucím, přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů a vést evidenci 
zaměstnanců, u nichţ byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a 
uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají 
ohroţení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání;  

 poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě a nebo při přeloţení do jiného místa výkonu 
práce, neţ bylo sjednáno v pracovní smlouvě, náhradu jízdních výdajů, jízdních výdajů k 
návštěvě člena rodiny, výdajů za ubytování, stravného a nutných vedlejších výdajů; 

 omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní 
neschopnosti, karantény, mateřské nebo rodičovské dovolené, ošetřování dítěte mladšího neţ 
10 let nebo jiného člena domácnosti a po dobu péče o dítě mladší neţ 10 let; 

 vyplácet zaměstnanci v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní 
neschopnosti nebo karantény náhradu mzdy nebo platu; 

 vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce; za 
tím účelem zajišťovat zejména zřízení, údrţbu a zlepšení zařízení pro zaměstnance, zlepšení 
vzhledu a úpravy pracovišť, vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a 
tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců a závodní preventivní péči; 

 zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí 
do zaměstnání; 

 umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování; 

 zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své 
pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, je povinen učinit opatření k 
jejich odstranění; 

 při vzniku škody a uplatnění nároku na její náhradu vůči zaměstnanci prokázat zavinění 
zaměstnance; 

 uhradit zaměstnanci skutečnou škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které 
si zaměstnanec odloţil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k 
tomu určeném nebo obvyklém; 

 při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a 
neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Mnoţství poţadované práce a pracovní 
tempo je moţné určit také normou spotřeby práce; 

 vydat posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek), poţádá-li o jeho vydání 
zaměstnanec. 

Jaká práva a povinnosti vznikají v rámci pracovně právních vztahů zaměstnanci? 

Práva 
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 na přidělování práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a na rozvrţení pracovní 
doby před zahájením práce, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak; 

 na mzdu, plat nebo odměnu za vykonanou práci;  

 právo dát zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru a zrušit pracovní poměr ve 
zkušební době, a to i bez udání důvodu, právo okamžitě zrušit pracovní poměr ze zákonem 
stanovených důvodů (neplacení mzdy a nebo lékařský zákaz konat práci bez váţného ohroţení 
svého zdraví s tím, ţe zaměstnavatel neumoţnil výkon jiné pro něho vhodné práce);  

 právo na odstupné při výpovědi dané zaměstnavatelem a nebo při skončení pracovního 
poměru dohodou (pouze ruší a přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se 
zaměstnanec nadbytečným, má-li zaměstnanec lékařský zákaz dále konat dosavadní práci pro 
pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohroţení touto nemocí) a při 
okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem; 

 odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem 
ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě ţivot nebo zdraví jiných fyzických osob; takové 
odmítnutí není moţné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance ; 

 na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na 
informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro 
zaměstnance srozumitelná; 

 právo a současně i povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a 
zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci; 

 za práci ve svátek a práci přesčas přísluší zaměstnanci náhradní volno a nebo příplatek ve 
výši průměrného výdělku; za noční práci a za práci v sobotu a v neděli pak ve výši nejméně 
10% průměrného výdělku; 

 právo na poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy v nezbytně nutném rozsahu k 
výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto 
činnost nelze provést mimo pracovní dobu; 

 právo na dovolenou za kalendářní rok nebo její část nebo dovolená za odpracované dny 
s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Povinnosti  

 podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvrţené 
týdenní pracovní době a dodrţovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru; 

 je-li u téhož zaměstnavatele v dalším pracovním poměru nebo pro něj pracuje na základě 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nevykonávat práce, které jsou stejně 
druhově vymezeny; 

 být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho aţ po jejím skončení; 
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 dbát podle svých moţností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví 
fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. 
Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a poţadavků 
zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí 
kvalifikačních předpokladů zaměstnance; 

 účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci včetně ověření svých znalostí;  

 podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními 
právními předpisy, dodrţovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiţ byl seznámen;  

 řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 
dodrţovat při práci stanovené pracovní postupy, pouţívat stanovené pracovní prostředky, 
dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je 
neměnit a nevyřazovat z provozu;  

 nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 
zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na 
pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům 
kouření vystaveni také nekuřáci; podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance 
písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek; 

 oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 
pracovišti, které ohroţují nebo by bezprostředně a závaţným způsobem mohly ohrozit 
bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo 
nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných 
systémů určených k jejich zamezení; s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých 
moţností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší 
výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů; 

 bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, 
pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz 
jiné fyzické osoby, jehoţ byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin; 

 prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce; 

 počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému 
obohacení; hrozí-li škoda, je povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance; 

 nahradit schodek na svěřených hodnotách nebo ztrátu svěřených předmětů, za něţ převzal 
odpovědnost písemnou dohodou, v plné výši; 

 pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v 
souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci, vyuţívat pracovní dobu 
a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, 
dodrţovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodrţovat ostatní předpisy 
vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, řádně hospodařit s 
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prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střeţit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před 
poškozením, ztrátou, zničením a zneuţitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy 
zaměstnavatele. 
 

8. Pracovně právní vztahy: hlavní problémy 

 obcházení ustanovení o povinné písemné formě pracovních smluv 

Dle zákoníku práce musí mít pracovní smlouva písemnou formu a jedno vyhotovení musí 
obdrţet zaměstnanec. Bohuţel řada zaměstnavatelů, ať uţ z neznalosti, nebo úmyslně, tuto 
povinnost nedodrţuje a zaměstnance zaměstnává „na dobré slovo“, resp. i načerno tak, aby se 
vyhnula odvodům na sociální a zdravotní pojistné a daně z příjmů.  

Často se také setkáváme s případy klientů, kteří mají za to, ţe jsou u zaměstnavatele 
zaměstnáni v rámci pracovního poměru, zaměstnavatel však s nimi uzavřel pouze některý typ 
dohody o pracích mimo pracovní poměr, které nemusejí mít písemnou podobu. Skutečný obsah 
pracovního poměru, resp. právního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je pak 
velmi obtíţné prokázat.  

 uzavírání dohod o provedení práce tam, kde obsah právního vztahu odpovídá pracovní 
smlouvě 

Navazuje na předchozí případ: buď nemá ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 
potřebnou písemnou formu, nebo je jeho obsah deformován záměrem zaměstnavatele ušetřit 
na odvodech na sociální a zdravotní pojištění (od nichţ jsou osvobozeny dohody o provedení 
práce). Určujícím znakem pracovní smlouvy je, ţe se jedná o akt zakládající pracovní poměr 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a ţe tento vztah není je ze zákona omezen 
maximálním časovým rozsahem práce 40 hodin týdně. Ačkoli u dohody o provedení práce je 
rozsah omezen na max 150 hodin ročně a u dohody o pracovní činnosti na maximálně 20 hod 
týdně, zaměstnavatelé se v některých případech se zaměstnanci dohodnou o tom, ţe hodinová 
odměna bude vyšší a odměna za odvedenou práci tedy bude odpovídat pracovní smlouvě,  
zaměstnanec však bude práci odvádět na základě některé z dohod o pracích mimo pracovní 
poměr, protoţe pro zaměstnavatele je to co do finanční zátěţe nebo co do povinností, které mu 
z takového právního vztahu vyplývají, výhodnější. 

Zaměstnanec je pak nepříjemně překvapen v okamţiku, kdy se snaţí dovolat svých práv 
vyplývajících mu z pracovního poměru, zjistí však, ţe potřebnou zákonnou ochranu nemá 
zaručenu. Prevencí při předcházení těmto nepříjemným situacím je co nejvyšší míra právního 
povědomí zaměstnanců při uzavírání ujednání se zaměstnavatelem a cílená edukace 
zaměstnanců za účelem zvýšení informovanosti o postavení zaměstnance v pracovněprávních 
vztazích. 

 porušování ustanovení o práci přesčas 

Zákon stanoví, ţe maximální povolený rozsah práce přesčas je 8 hodin týdně, a to v 26 týdnech 
po sobě jdoucích. Současně nesmí rozsah práce přesčas překročit 150 hodin ročně. Za práci 
přesčas zaměstnanci přísluší příplatek ve výši 25% průměrného výdělku, nebo náhradní volno. 
Pokud by práce přesčas připadla na víkend, státní svátek nebo noc, přísluší zaměstnanci navíc 
ještě další příplatek. 
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V praxi však dochází k častému porušování těchto pravidel, a to ve třech ohledech: 

a) práce přesčas je vykonávána nad rámec maximální zákonem povolené doby; 
buď není evidována, nebo se skrývá pod některou z dohod o pracích mimo 
pracovní poměr (a předmět prací je přitom stejně nebo velmi podobně druhově 
vymezen, jako předmět práce v pracovním poměru) 

b) zaměstnavatel zaměstnanci nevyplácí příplatky za práci přesčas 

c) zaměstnavatel práci přesčas vůbec neeviduje. 

Zaměstnanec by měl svého zaměstnavatele vţdy upozornit na to, co stanoví zákon a trvat na 
dodrţování svých práv na zachování maximální časové hranice pro práci přesčas a na výplatu 
příplatku za práci přesčas. V případě, ţe zaměstnavatel nebude zákonem stanovených pravidel 
dbát, hrozí mu postih – pokuta - od inspektorátu práce.  

 neposkytování příplatků za práci přesčas, o víkendech, svátcích a v noci 

Předchozí problém v sobě zahrnuje i podstatu problému zařazeného pod touto odráţkou: 
zaměstnavatelé se často domnívají, ţe zaměstnanci reálně nemají právo na vymáhání svého 
zákonného práva na poskytování příplatků za práci přesčas (25% průměrného výdělku), o 
víkendech (10%), o svátcích (nejméně 100% průměrného výdělku) a v noci (10%).  

Obvyklou praxí bývá, ţe se zaměstnavatelé dohodnou na „penězích na ruku navíc“ ve výši fixní 
souhrnné sumy za měsíc a vedou evidenci docházky takovým způsobem, aby při kontrole 
nebylo porušování zákoníku práce zjistitelné. 

Zaměstnavateli v těchto případech hrozí pokuta od inspektorátu práce, z praktického hlediska je 
však porušování povinností zaměstnavatele v tomto ohledu velmi obtíţně prokazatelné a 
v úvahu často přichází jen prokazování prostřednictvím svědeckých výpovědí. 

 přeřazení zaměstnance na jinou práci bez jeho souhlasu 

Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, pokud zaměstnanec pozbyl 
dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci, nesmí-li dále konat dosavadní práci pro 
pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohroţení touto nemocí, koná-li těhotná 
zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého 
měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která 
podle lékařského posudku ohroţuje její těhotenství nebo mateřství, jestliţe to je nutné v zájmu 
ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním, jestliţe je toho třeba podle 
pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu 
územního samosprávného celku, je-li zaměstnanec pracující v noci uznán nezpůsobilým pro 
noční práci, poţádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo 
zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.  

Zaměstnavatel dále zaměstnance můţe převést na jinou práci v případě, ţe dal zaměstnanci 
výpověď, bylo proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné 
činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů, pozbyl zaměstnanec dočasně předpoklady pro 
výkon sjednané práce a nebo jestliţe to je třeba k odvrácení mimořádné události, ţivelní 
události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků a nebo 
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nemůţe-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené 
nepříznivými povětrnostními vlivy. 

V ostatních případech je k převedení na jinou práci zapotřebí souhlasu zaměstnance 
samotného. V praxi však zaměstnavatel často při změně zaměření svého podnikání, při 
omezování výroby apod. přistupuje k převedení zaměstnance na jinou práci, neţ byla sjednána 
v pracovní smlouvě, svévolně a bez potřebného souhlasu zaměstnance, resp. bez podepsání 
písemného ujednání (dodatku k pracovní smlouvě), kterým se mění druh sjednané práce. Proti 
takovému postupu se zaměstnanec můţe účinně bránit – namítat, ţe k výkonu jiné práce, neţ 
byla sjednána v pracovní smlouvě, není povinen. 

 neposkytování cestovních náhrad 

Ze zákona zaměstnanci náleţí při pracovní cestě a nebo při přeloţení do jiného místa výkonu 
práce, neţ bylo sjednáno v pracovní smlouvě, náhrada jízdních výdajů, jízdních výdajů k 
návštěvě člena rodiny, výdajů za ubytování, stravného a nutných vedlejších výdajů. Při 
zahraniční pracovní cestě náleţí zaměstnanci zahraniční stravné, zaměstnavatel mu také můţe 
poskytnout kapesné. Při stanovení výše těchto náhrad se zaměstnavatel musí striktně řídit 
zákonem.  

IuRe se však často setkává s případy, ţe zejména menší zaměstnavatelé cestovní náhrady 
nevyplácejí vůbec; doporučuje proto zaměstnancům, aby své zaměstnavatele na jejich zákonné 
povinnosti ohledně vyplácení cestovních náhrad upozornili a vyţadovali jejich úhradu, ačkoli jde 
o právo obtíţně vymahatelné. Krom soudního vymáhání dluţných úhrad (které je však ne vţdy 
efektivní) lze zaměstnavatele upozornit na moţnost sankce dle zákona o inspekci práce. 

 nedodržování povinné pauzy mezi dvěma směnami 

Délka pauzy mezi dvěma směnami nesmí být za ţádných podmínek kratší, neţ 12 hodin. U 
zaměstnavatelů provozujících směnný provoz nebo u zaměstnavatelů, kde je zvykem excesivní 
práce přesčas, však často dochází k porušování tohoto pravidla. Zaměstnavateli za to hrozí 
postih od inspektorátu práce ve formě pokuty. 

 podpis dohody o rozvázání pracovního poměru pod nátlakem 

Dle zákoníku práce v platném znění se zaměstnavatel a zaměstnanec mohou dohodnout na 
rozvázání pracovního poměru a pracovní poměr pak končí sjednaným dnem. Dohoda musí být 
uzavřena písemně, jinak je neplatná. V dohodě musejí být uvedeny důvody rozvázání 
pracovního poměru, poţaduje-li to zaměstnanec. Jedno vyhotovení dohody musí zaměstnavatel 
vydat zaměstnanci.  

Odstupné pak náleţí zaměstnanci zejména tehdy, pokud u něj dochází k rozvázání pracovního 
poměru výpovědí danou zaměstnavatelem pro nadbytečnost zaměstnance či z jiných důvodů 
daných na straně zaměstnavatele (pokud se ruší či přemisťuje zaměstnavatel nebo jeho část) a 
nebo dohodou z týchţ důvodů. Odstupné činí nejméně trojnásobek průměrného výdělku.   

Často se však stává, ţe zaměstnavatel má zájem ukončit pracovní poměr z důvodu Vaší 
nadbytečnosti: v tomto případě by tedy zaměstnanec měl trvat na tom, aby tento důvod 
ukončení pracovního poměru byl v dohodě uveden a v tom případě by mu náleţelo odstupné ve 
výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Pokud tento ani jiný důvod ukončení pracovního 
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poměru, při kterém by měl zaměstnanec nárok na zákonné odstupné (ve výši nejméně 
trojnásobku nebo dvanáctinásobku průměrného výdělku) v dohodě uvedeny nejsou, není 
zaměstnavatel povinen se drţet zákonného ustanovení o výši odstupného a odstupné 
zaměstnanci nenáleţí.  

Jako kaţdé občanskoprávní smluvní ujednání je dohoda o rozvázání pracovního poměru 
právním aktem dvoustranným, uzavřeným na základě svobodné, váţné a omyluprosté vůle 
obou zúčastněných stran, tedy zaměstnance a zaměstnavatele. V případě, ţe zaměstnanec 
dohodu podepsal pod nátlakem nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek, bylo by moţné 
se za určitých okolností domáhat její neplatnosti. K tomu by však bylo nutné spolehlivě 
prokázat, ţe byl zaměstnanec k podpisu dohody nucen či ţe nejednal ze své vlastní svobodné 
vůle. To je velmi obtíţné, avšak nikoli nemoţné - lze vyuţít např. svědeckých výpovědí 
spoluzaměstnanců nebo jiných osob, které byly podpisu dohody přítomny. V tomto případě by 
tedy bylo nutné ve dvouměsíční lhůtě ode dne podpisu dohody ji napadnout ţalobou u soudu 
jako neplatnou a připravit se na to, ţe by zaměstnanec musel prokázat důvody pro její 
neplatnost a tím jako strana ţalující unést tzv. důkazní břemeno. 

Pokud se zaměstnanec k tomuto řešení rozhodne, je třeba obratem zaměstnavateli oznámit, ţe 
trvá na dalším zaměstnání, vyţádat si, aby mu i nadále byla přidělována práce a podat k soudu 
ţalobu na určení neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru.  

 neplacení mzdy 

Zaměstnavatel má povinnost zaměstnanci za odvedenou práci poskytovat mzdu. Ta je splatná 
po vykonání práce, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její sloţku. Obvykle bývá výplatní 
termín sjednán v pracovní smlouvě, není to však podmínkou. 

V případě, ţe zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu nebo náhradu mzdy anebo jakoukoli 
jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti má zaměstnanec právo okamţitě se 
zaměstnavatelem zrušit pracovní poměr. Zaměstnanci, který takto okamţitě zrušil pracovní 
poměr, přísluší právo na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. 

Okamţité zrušení doporučujeme zaslat doporučeně s dodejkou do sídla zaměstnavatele. 
V případě, ţe zaměstnavatel svým povinnostem nedostojí, je pak dobré zaslat mu doporučeně 
s dodejkou ještě písemný pokus o smír s poţadavkem na vyplacení dluţné mzdy a odstupného 
s poskytnutím přiměřené lhůty k plnění (například 5 dnů). Pokud ani tehdy zaměstnavatel 
poţadavkům zaměstnance nevyhoví, můţe se zaměstnanec obrátit na soud. 

 

 nevyplacení dlužné mzdy a odstupného: 

V zákonem stanovených případech náleţí zaměstnanci při skončení pracovního poměru 
odstupné v dohodnuté výši, nejméně však ve výši trojnásobku tzv. průměrného měsíčního 
výdělku, resp. v některých případech i jeho dvanáctinásobku.  

Odstupné při skončení pracovního poměru náleţí výlučně v případech, kdy zaměstnanec 
dostane výpověď od zaměstnavatele, eventuelně uzavře se zaměstnavatelem dohodu o 
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rozvázání pracovního poměru, v níţ je uveden důvod ukončení pracovního poměru odpovídající 
zákonnému důvodu výpovědi.  

Odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku náleţí zaměstnanci, 
jestliţe byl jeho pracovní poměr ukončen výpovědí zaměstnavatele nebo dohodou z těchto 
důvodů:  

o ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,  

o přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,  

o stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 
příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců 
za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. 

Odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku náleţí 
zaměstnanci v případě ukončení pracovního poměru z důvodu:  

o nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní 
preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek 
přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání 
nebo pro ohroţení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím 
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.  

Výplata odstupného ve výši nejméně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku také přichází 
v úvahu tehdy, pokud zaměstnanec podal okamţité zrušení pracovního poměru, ke kterému je 
ze zákona oprávněn z těchto důvodů: 

o jestliţe podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo 
rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůţe dále 
konat práci bez váţného ohroţení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumoţnil v době 15 dnů 
ode dne předloţení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, 

o zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo 
jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. 

V praxi se často stává, ţe zaměstnavatel odstupné nevyplatí a zaměstnanci pak nezbude nic 
jiného, neţ svůj nárok vymáhat soudně. 

 nevydání dokladů vztahujících se k pracovnímu poměru 

Zákoník práce stanoví, ţe potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) je zaměstnavatel povinen 
vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti.  

V tomto potvrzení se uvádí údaje o zaměstnání, o druhu konaných prací, o dosaţené kvalifikaci, 
údaj o tom, pokud byl pracovní poměr ukončen pro hrubé porušení povinností zaměstnancem, 
odpracovanou dobu, údaj o případných sráţkách ze mzdy, údaje o započitatelné době 
zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového 
pojištění. V případě smrti zaměstnavatele vystaví potvrzení o zaměstnání místně příslušný úřad 
práce. 
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V případě, ţe zaměstnavatel nedostojí svým povinnostem, doporučuje IuRe vyzvat jej k vydání 
potvrzení o zaměstnání písemně dopisem zaslaným doporučeně s dodejkou do sídla 
zaměstnavatele. V případě, ţe zaměstnavatel této výzvě nevyhoví, je moţné se obrátit na soud 
s ţalobou.   

Stejně tak je moţné se obrátit na soud s ţalobou o úpravu potvrzení o zaměstnání či 
pracovního posudku. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení 
práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah 
k výkonu práce. 

Ţalobu na úpravu potvrzení o zaměstnání či pracovního posudku je nutno podat nejpozději do 3 
měsíců od dne, kdy se zaměstnanec dověděl o jejich obsahu.  

9. Jak konfliktní situace řešit?  

Návod pro pronajímatele a jejich nájemce + zaměstnavatele a jejich zaměstnance 

Ačkoli obecně závazné právní předpisy nestanoví způsob vzájemného jednání účastníků 
nájemních a pracovněprávních vztahů, je velmi vhodné, aby se obě strany nájemního vztahu 
snaţily udrţovat své vztahy na bázi serióznosti, vzájemné důvěry, úcty k právům a povinnostem 
i k důstojnosti protistrany.  

Z realizace projektu však vyplynulo, ţe v tomto ohledu mají zejména pronajímatelé a 
zaměstnavatelé četné mezery.  

Po získání zkušeností z období realizace projektu bychom tak pronajímatelům a 
zaměstnavatelům doporučovali:  

 Pronajímáte-li bytový prostor, nebo zaměstnáváte-li lidi, seznamte se s právními 
předpisy upravujícími oblast nájemních vztahů a pracovněprávních vztahů a důsledně je 
dodržujte. Pokud na to nemáte kapacitu, najměte si právníka. 

Praxí se ukazuje, ţe pronajímatelé a zaměstnavatelé často nedodrţují základní ustanovení 
obecně závazných předpisů upravujících nájem bytu a pracovněprávní vztahy: zejména 
nájemníkům či zaměstnancům předkládají k podpisu nájemní a pracovní smlouvy obsahující 
neplatná ustanovení, nesprávným způsobem stanovují povinnosti svým nájemcům či 
zaměstnancům, nedodrţují své vlastní povinnosti apod.  

Ne vţdy lze tento postup přičítat úmyslu pronajímatele či zaměstnavatele – jedná se i o případy, 
kdy nejsou o obsahu právních předpisů informováni nebo si jejich obsah nekvalifikovaně 
vykládají.  

 Komunikujte se svými nájemníky a zaměstnanci. 

Dostatek informací k tématu, které je potenciálním ohniskem sporů (jakékoli změny ve výši 
nájemného a úhradách za sluţby poskytované spolu s nájmem bytu, stavební úpravy nebo jiné 
novinky v domě, změny na pracovišti a v rozsahu povinností zaměstnanců) je leckdy 
zázračným klíčem k pochopení ze strany nájemníků a zaměstnancům. Pokud sporné téma 
s nájemníky a zaměstnanci dostatečně prokomunikujete a zohledníte i jejich připomínky, 
předcházíte tak negativním reakcím, nesouhlasu s předloţenými dohodami nebo nedodrţování 
Vašich pokynů či poţadavků. 
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Ideální formou komunikace s nájemníky a zaměstnanci jsou pravidelné společné schůze, na 
nichţ vysvětlíte své záměry všem a následně můţete s jednotlivci komunikovat podrobnosti, 
týkající se právě jich.  

Moţnou komunikační platformou je také nástěnka v domě a na pracovišti, na které budete 
pravidelně zveřejňovat svá oznámení týkající se všech nájemníků, eventuelně (v případě 
zaměstnavatelů) firemní intranet jako nástěnka elektronická. Na nástěnce v domě je vhodné 
uvést, kdy je pronajímatel nájemníkům v domě samotném nebo na své adrese či telefonním 
čísle k dispozici pro projednání jejich případných nejasností. 

Formou naprosto nevyhovující však je výlučně jednostranná a neosobní komunikace 
s jednotlivými nájemníky či zaměstnanci (písemná oznámení vhozená bez dalšího vysvětlení a 
moţnosti komunikace do poštovních schránek nájemníků, zásilky adresované písemně na 
poštovní adresu zaměstnanců). Úmysl byť dobře míněný a nikterak kontroverzní tak můţe mezi 
nájemníky či zaměstnanci vyvolat vlnu odporu. 

 Buďte k nájemníkům a zaměstnancům vstřícní. 

Existují samozřejmě oblasti vyhrazené ze zákona přímo pronajímateli – např. povolení výměny 
bytu, stavebních úprav a v budoucnosti např. i přistěhování nových spolubydlících do bytu. 
Rovněţ zaměstnavatelé mají ve vztahu k zaměstnancům svá práva, která mohou bez diskuze 
se zaměstnanci přímo uplatnit. Nicméně tam, kde není povolení ţádosti nájemníka nebo 
zaměstnance vysloveně proti Vašim zájmům (např. u ţádosti o povolení komerčního podnájmu 
bytu nebo u ţádosti o takové změny obsahu pracovního poměru, které by zasáhly do chodu 
firmy), doporučujeme k ţádostem nájemníků a zaměstnanců přistupovat odpovědně a pozitivně 
– předejdete tak jejich negativním reakcím.  

 Nezavazujte své nájemníky nájemními smlouvami a zaměstnance pracovními smlouvami 
k povinnostem jdoucím významně nad rámec zákona nebo po nich nepožadujte plnění 
mimo právní předpisy i nájemní smlouvu. 

Řada pronajímatelů a zaměstnavatelů je toho názoru, ţe jejich nájemníci snesou vše. Proto jim 
nájemními smlouvami zakáţou přijímání spolubydlících do bytu, pěstování domácích zvířat, 
návštěvy v bytě, podnikání (byť i jen formální) a také je nejrůznějšími způsoby nutí dodrţovat 
své pokyny. V rámci pracovního poměru  

Tento postup však ve výsledku můţe být kontraproduktivní. Nejen ţe nedosáhnete plnění 
stanovených povinností (a to např. i proto, ţe je v řadě případů nemoţné), ale nájemníci se 
budou snaţit obcházet Vás i u daleko závaţnějších momentů pouze proto, ţe se po stránce 
psychologické stylizují do role Vašich oponentů.  

 

10. Závěr, aktivity následující po ukončení projektu 

V průběhu implementace projektu IuRe zjistilo, ţe nájemní vztahy a pracovněprávní vztahy 
představují v praxi velmi komplikované právní a faktické vazby, jejichţ obsah se má sice striktně řídit 
platnou právní úpravou obsaţenou v obecně závazných právních předpisech, ve skutečnosti je však 
ovlivňován řadou faktorů, z nichţ nejvýznamnějším je existenční závislost nájemce na pronajímateli 
(pokud se týče zajištění uspokojení potřeby bydlení) a zaměstnance na zaměstnavateli (pokud se týče 
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pravidelného příjmu). Ve vztazích v rámci exekucí se pak povinný často ocitá téţ ve slabším postavení, 
neboť exekutor jeho pravidelný příjem (při sráţkách ze mzdy a při přikázání pohledávky z účtu u 
peněţního ústavu) a potřebu bydlení (při exekuci formou prodeje nemovitosti, kterou povinný pouţívá 
k bydlení) podstatně omezuje.  

Ve všech těchto vztazích je třeba důsledně dbát na dodrţování platné právní úpravy, přičemţ 
IuRe se snaţí zajistit, aby nedocházelo k excesům při překračování práv pronajímatelů, zaměstnavatelů 
a exekutorů jako právně i fakticky nejsilnějších účastníků vztahů vznikajících v rámci nájemních vztahů, 
zaměstnanecko-zaměstnavatelských vztahů a při exekucích. 

Jak vidno, zkušenosti z dvouleté realizace projektu na podporu informovanosti, právní jistoty a 
lepšího uplatnění práv nájemců, zaměstnavatelů a účastníků exekučních řízení přinesl řadu uţitečných, 
ale i skličujících informací. Z nich některé jsou touto analýzou dány k dispozici jako zpráva o stavu 
nájemního bydlení, vztahů v rámci exekucí a pracovně-právních vztahů jejich účastníkům, kteří často 
nejsou o problémech svých nájemníků dostatečně informováni, jiné jsou vyuţitelné za účelem zvýšení 
informovanosti o vzájemných právech a povinnostech pro obě strany právního vztahu vztahu a další by 
mohly slouţit jako tipy pro zákonodárce, jak napříště zabezpečit praxi více vyhovující právní úpravu 
zejména v oblasti bydlení a exekucí.  

Realizací projektu Právem na straně znevýhodněných – v jednotlivých případech bezpráví a při 
iniciování systémových změn aktivity IuRe v této oblasti nekončí: v rámci navazujících projektů i dále 
budeme svým klientům ohroţeným sociálním vyloučením poskytovat bezplatné právní poradenství, 
zprostředkovávat jim právní pomoc advokáta a současně se vynasnaţíme, aby prostřednictvím 
předávání potřebných informací směrem k vládě (např. formou připomínkování periodické Zprávy o 
stavu lidských práv v ČR a nebo pravidelného hodnocení implementace Evropské sociální charty) a 
médiím byli všichni zainteresovaní informováni o nejpalčivějších problémech vznikajících v rámci vztahů 
mezi nájemci a pronajímateli, zaměstnanci a zaměstnavateli a v rámci provádění exekucí.  

V kaţdém případě děkujeme za Vaši pozornost při čtení této analýzy. Pokud její obsah 
vyuţijete v praxi, byl účel jejího zpracování naplněn. 

 

11. Přílohy 

Přílohy č. 1 – 11: Výpis z platné právní úpravy 

Příloha č. 12: Výpis z připravované právní úpravy 
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