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Právní úprava nájmu 
nemovitostí v souvislosti s 
pandemií koronaviru 

Parlament ČR dne 23. dubna 2020 projednal a schválil dva 

níže podrobněji popsané návrhy zákonů, které mají upravit 

právní vztahy v oblasti nájmů komerčních a rezidenčních 

nemovitostí, a to s cílem zmírnit dopady pandemie 

koronaviru na nájemce těchto nemovitostí. 

Jakmile budou návrhy zákonů podepsány prezidentem 

republiky a vyhlášeny ve Sbírce zákonů, nabydou dnem jejich 

vyhlášení účinnosti. To lze očekávat v nejbližších dnech. 

Nájem komerčních nemovitostí 

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 

epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor 

sloužících podnikání (sněmovní tisk č. 816) byl Poslaneckou 

sněmovnou schválen ve znění, ve kterém byl postoupen 

Senátu. Pozměňovací návrhy Senátu tak nebyly přijaty. 

Návrh zákona upravuje nájem, podnájem i pacht prostor 

sloužících k podnikání. 

Jeho podstatou je po určenou dobu poskytnout nájemci 

jistotu, že jeho nájem nebude pronajímatelem 

jednostranně ukončen výlučně z důvodu prodlení 

s úhradou nájemného za podmínek stanovených 

uvedeným zákonem (k tomu detailněji viz níže). 

Původně mělo být tímto zákonem pokryto i prodlení 

s úhradou služeb spojených s užíváním prostoru 

sloužícího k podnikání. Vzhledem k nevyváženosti situace, 

kdy pronajímatel musí tuto částku dodavatelům energií a 

ostatních služeb i nadále hradit, došlo k vypuštění této části 

a ochrana nájemce se tak bude týkat výhradně prodlení 

s úhradou částky nájemného. Sumu za služby spojené 

s užíváním prostoru sloužícího k podnikání bude povinen 

dále hradit stejně jako doposud se shodnými riziky v případě 

vzniku prodlení. 

Pronajímatel tedy nesmí nájemci vypovědět nájemní, 

podnájemní, či pachtovní smlouvu, příp. od těchto smluv 

odstoupit v tzv. ochranné době, která je stanovena jako 

doba od nabytí účinnosti zákona do 31. prosince 2020. 

Ve vztahu k prodlení nájemce s úhradou nájemného jsou 

v návrhu zákona stanoveny dvě podmínky, které musí být 

splněny, aby měl nájemce na tuto ochranu nárok: 

(i) prodlení musí vzniknout v tzv. rozhodné době – tj. 

od 12. března do 30. června 2020 a 

(ii) a musí být důsledkem omezení plynoucího 

z mimořádného opatření při epidemii, které mu 

znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo 

provozování podnikatelské činnosti 

Nájemce přitom bude povinen pronajímateli osvědčit, že je 

v jeho případě splněna druhá ze zmíněných podmínek. 

Návrh zákona mu na to dává patnáctidenní lhůtu počínající 

dnem, kdy vznikne nájemcovo první prodlení s úhradou 

nájemného. Nespecifikuje však způsob, jakým má nájemce 

výše uvedené doložit. Jistým vodítkem tak může být 

odůvodnění pozměňovacího návrhu, díky kterému bylo 

osvědčování v návrhu zákona při projednávání v Poslanecké 

sněmovně upraveno. Pozměňovací návrh zmiňuje, že by 

k osvědčení těchto skutečností měly sloužit listiny, jak 

v písemné, tak elektronické podobě mající různé podoby – 

může se tak jednat jak o formální dokumenty (např. výpis 

z živnostenského rejstříku), tak i o neformální listiny (např. 

korespondence). 

Pronajímatel si s nájemcem v rámci smluvní svobody může 

sjednat i odlišné podmínky a vyjít mu tak vstříc i jinými 

způsoby, případně benevolentněji upravit podmínky 

vymezené v návrhu zákona. Nesmí však dojít ke krácení práv 

vyplývajících z návrhu zákona v neprospěch nájemce. 

Důležité je upozornit na skutečnost, že pronajímatel může i 

nadále nájem ukončit z odlišných důvodů, nejedná se tak 

o absolutní nemožnost skončení nájmů ze strany 

pronajímatele. 
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Pozornost je nutno též věnovat skutečnosti, že návrh zákona 

nijak nezasahuje do dalších práv pronajímatele 

plynoucích z prodlení nájemce. V praxi to znamená, že 

pronajímatel bude moci následně od dlužníka požadovat 

nejen úhradu nájemného, ale také úhradu úroků z prodlení 

za dobu počínající vznikem prodlení nájemce až do uhrazení 

dlužného nájemného. Mimoto by nebude dotčena možnost 

pronajímatele uspokojit svou pohledávku na dlužné nájemné 

ze složené jistoty (kauce). 

Nájemce bude povinen dlužné nájemné uhradit do 

skončení ochranné doby, tj. do 31. prosince 2020. Pokud 

toto nesplní, příp. prohlásí, že dlužné nájemné ve lhůtě 

neuhradí, může pronajímatel nájem vypovědět s pětidenní 

výpovědní lhůtou. 

Po skončení mimořádných opatření při epidemii, nedříve 

však po skončení nouzového stavu bude pronajímatel moci 

nájem vypovědět i v případě, že po něm nebude možné 

spravedlivě požadovat, aby snášel výše uvedená 

omezení. Může se jednat o případy, kdy by tato omezení 

mohla být pro pronajímatele likvidační, příp. by ohrožovali 

jeho schopnost obstarání nutné výživy apod. 

Nájem rezidenčních nemovitostí 

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 

epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor 

sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru 

poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti 

s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů 

a nebytových prostorů v domě s byty (sněmovní tisk č. 815) 

byl Poslaneckou sněmovnou také schválen ve znění, ve 

kterém byl postoupen Senátu. Ani zde nebyly pozměňovací 

návrhy Senáty Poslaneckou sněmovnou přijaty. Tato právní 

úprava se vztahuje na nájem i podnájem bytu, domu, či 

jejich části a řeší nastalou situaci obdobně jako v případě 

nájmu komerčních nemovitostí a poskytuje tak nájemci 

záruku nemožnosti jednostranného ukončení nájmu 

pronajímatelem pouze pro jeho prodlení s úhradou 

nájemného za podmínek stanovených tímto zákonem 

(k tomu detailněji viz níže). 

Stejně jako u komerčních nemovitostí i zde zůstává 

zachována povinnost nájemce hradit služby spojené 

s užíváním bytu, či domu a na důsledky prodlení nájemce 

s jejich placením se žádné výjimky nevztahují. 

Ani v případě rezidenčních nájmů pronajímateli není 

umožněno vypovědět, či odstoupit od nájemní, či 

podnájemní smlouvy po dobu trvání ochranné doby 

(shodně od nabytí účinnosti zákona do 31. prosince 2020), 

byla-li by výpověď, či odstoupení od smlouvy odůvodněno 

pouze prodlením nájemce s platbou nájemného. 

Podmínky týkající se nájemcova prodlení jsou však lehce 

odlišné od podmínek komerčních nájmů, a to: 

(i) vznik prodlení v rozhodné době, která je zde však 

stanovena jako doba od 12. března do dne, který bude 

následovat po dni skončení mimořádného opatření 

proti epidemii, s nejzazším koncem dne 31. července 

2020. 

(ii) vznik prodlení převážně v důsledku omezení 

plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, 

které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo 

řádnou úhradu nájemného. 

Podmínku pod bodem (ii) bude nájemce povinen 

pronajímateli doložit, a to bez zbytečného odkladu pomocí 

potvrzení vydaného úřadem práce ČR. Metodický pokyn má 

v návaznosti na toto ustanovení stanovit formu a náležitosti 

podkladů, které by měl nájemce doložit k žádosti o vydání 

předmětného potvrzení. 

Identicky jako u komerčních nemovitostí je i zde umožněno 

sjednání odlišných podmínek, ovšem pouze ve prospěch 

nájemce, dále zůstává zachována možnost pronajímatele 

ukončit nájem z jiných důvodů, či v případě nemožnosti 

spravedlivě po něm požadovat, aby snášel taková 

omezení, a i zde zůstávají zachována další práva 
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pronajímatele plynoucí z prodlení nájemce.  

Navíc je totožná i povinnost nájemce zaplatit dlužné 

nájemné do konce ochranné doby, liší se však možnost 

pronajímatele vypovědět nájem, jelikož tak smí učinit i pokud 

se stane nepochybným, že nájemce dlužné nájemné včas 

neuhradí. V těchto případech se bude jednat o výpověď bez 

výpovědní doby. 

 

 

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na základě 

našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl 

tento text dán do tisku. Nicméně konkrétní informace vztahující se k 

tématům uvedeným v tomto bulletinu by měly být konzultovány dříve, než 

na jejich základě bude učiněno jakékoliv rozhodnutí. Informace uvedené 

v tomto bulletinu současně nelze chápat jako vyčerpávající popis 

relevantní problematiky a veškerých možných konsekvencí, a nemělo by 

na ně být plně spoléháno v jakýchkoliv rozhodovacích procesech ani by 

neměly být považovány za náhražku specifické právní rady, které by byla 

relevantní pro konkrétní okolnosti. Weinhold Legal, v.o.s. advokátní 

kancelář ani kterýkoliv právník uvedený jako autor těchto informací 

neodpovídají za jakoukoliv újmu, která by mohla vzniknout ze spoléhání 

se na zde uveřejněné informace. Dále si dovolujeme poznamenat, že na 

některé záležitosti v tomto bulletinu uváděné mohou existovat různé 

právní názory z důvodu nejednoznačnosti příslušných ustanovení, a 

v budoucnu může převážit jiný než námi uváděný výklad. 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera / 
manažera, s nímž jste obvykle ve spojení, nebo níže uvedené advokáty 
týmu Weinhold Legal:      
      
    

Václav Štraser 

vedoucí advokát 

 Vaclav.Straser@weinholdlegal.com 

 

 

Hana Zabloudilová 

advokátní koncipientka 

 Hana.Zabloudilova@weinholdlegal.com 
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