
Forma smlouvy o nájmu bytu

V prvé řadě je třeba dodržet zákonem stanovenou formu nájem-
ní smlouvy. Zatímco obecná nájemní smlouva (u movité i nemo-
vité věci) může mít jakoukoliv formu, smlouva o  nájmu bytu 

musí být vždy písemná. Nájem bytu nikdy nemůže vzniknout 
tak, že se s pronajímatelem ústně domluvíte na podstatných ná-
ležitostech, poté vám předá klíče a vy se nastěhujete. 
V takovém případě se může jednat o jiný závazkový vztah. 
V  případě bezúplatného užívání bytu po dohodnutou dobu 
půjde o výpůjčku bytu a v případě úplatného užívání bytu o ne-
pojmenovanou smlouvu. Nebude se však jednat o nájem bytu, 
což má pro nájemce podstatné důsledky. Pouze nájem bytu totiž 
chrání nájemce jako slabší smluvní stranu! Může se tak například 
stát, že vám „pronajímatel“ jednoho dne sdělí, že musíte byt 
opustit a vy to budete muset udělat, protože nemáte k dispozici 
žádný písemný důkaz. Nejste pak chráněni ani výpovědními dů-
vody a výpovědní lhůtou jako v případě písemné smlouvy o náj-
mu bytu. Vždy trvejte na písemné nájemní smlouvě!

Podstatné náležitosti smlouvy o nájmu bytu

Zákon říká, že nájemní smlouva musí obsahovat:
- označení bytu a jeho příslušenství 
- rozsah jejich užívání
- výši nájemného a  úhrady za plnění spojené s  užíváním bytu 
nebo způsob jejich výpočtu

V  případě, že některá z  těchto náležitostí ve smlouvě nebude 
řádně sjednána, pak je nájemní smlouva neplatná.

Přestože zákon požaduje pouze stručný obsah nájemní smlou-
vy, v praxi takový postup nelze doporučit, právě naopak:

Byt musí být ve smlouvě jednoznačně identi&kován.
Např. byt č. 5 o velikosti 3+1 o celkové výměře 75 m2, umístěný 

v 3. NP budovy č.p. 40 na ulici Veveří, 602 00 Brno, p.č. 75 zapsané 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální praco-

viště Brno-město na listu vlastnictví č. 4580.

Jednoznačně identi&kováno musí být také příslušenství 

bytu. 
Pod tento pojem patří tzv. vedlejší místnosti (např. chodba, 
koupelna, neobytná hala) a vedlejší prostory (např. sklep, su-
terénní prostory). V případě, že v nájemní smlouvě zvlášť ne-
uvedete vedlejší místnosti, které jsou faktickou součástí bytu, 
nemá to vážné důsledky, protože tyto se již řádným označe-
ním bytu stávají předmětem nájmu. Pokud však neoznačíte 
vedlejší místnosti a prostory umístěné mimo byt - např. sklep, 
místnosti v suterénu - pak nejsou předmětem nájmu a nemá-
te právo je užívat! Z hlediska právní jistoty tedy dbejte na to, 
aby v nájemní smlouvě bylo uvedeno opravdu veškeré příslu-
šenství bytu, na jehož užívání jste se s nájemcem dohodli.

Speci&kace rozsahu užívání bytu 

je taktéž důležitá. Obecně máte jako nájemce právo užívat 
byt, jeho příslušenství, společné prostory a zařízení domu v pl-
ném rozsahu. Přečtěte si však ve smlouvě pozorně ustanovení 
týkající se rozsahu užívání bytu a  příslušenství. Pronajímatel 
totiž může do smlouvy například uvést, že si vyhrazuje určitou 
místnost pro skladování svých věcí nebo že má právo v bytě 
přenocovat on či někdo jiný, což pochopitelně není pro kaž-
dého nájemce žádoucí situace.
V  nájemní smlouvě musí být sjednána i  výše nájemného 

a výše úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo je tře-

ba sjednat způsob jejich výpočtu. Jedná se o dvě samostat-
né náležitosti, což znamená, že ve smlouvě je nelze sjednat 

bez rozlišení, tj. jednou částkou. Úhradou za plnění spojená 
s užíváním bytu se rozumí např. úhrada za dodávku a odběr 
vody, elektřiny, plynu, dále úklid společných prostor, užívání 
výtahu apod. 

Pozor!
Od 1. 1. 2013 lze výši nájemného 

sjednat pouze dohodou! 

Jednostranné zvyšování nájmu tedy již 
není na území ČR možné. Důležité je 
však vědět, že pronajímatel má právo 
nájemci navrhnout zvýšení nájemné-
ho a  pokud nájemce do 2 měsíců od 
doručení návrhu nesdělí písemně pro-
najímateli, že se zvýšením souhlasí, pak 
má pronajímatel právo podat ve lhůtě

3 měsíců návrh k  soudu, aby výši ná-
jemného určil. Soud určí nájemné ve 
výši obvyklé v místě a čase.

Ujednání o době nájmu.

Nájemní smlouva ujednání o  době nájmu nemusí povinně 
obsahovat. Pokud si ji tedy nesjednáte, mějte na paměti, že 
v takovém případě se nájemní smlouva považuje za uzavře-
nou na dobu neurčitou.

Jaké další náležitosti mohou být v nájemní 
smlouvě sjednány?

Mimo podstatných náležitostí, jejichž absence způsobuje ne-
platnost, mohou v ní být upraveny další náležitosti. 
Nájemní vztahy mohou přinést řadu dalších situací, které mo-
hou vést ke sporu. Je tedy vhodné, aby se strany neomezily 
pouze na úpravu podstatných náležitostí, ale upravily i další 
práva a povinnosti z nájemních vztahů vyplývající. Takto mů-
žete předejít řadě budoucích sporů.

K jakým situacím, které je třeba ve smlouvě upravit,

může dojít?

• Jestliže je předmětem nájmu již vybavený byt, lze doporu-
čit jeho vybavení přesně speci&kovat (včetně fotogra&í) 

v předávacím protokolu a připojit jej jako přílohu k nájemní 
smlouvě.

Nájemní smlouva je 
nejčastějším právním důvo-

dem, na základě kterého 
vzniká nájem bytu. Vedle 
nájemní smlouvy může 
nájem vzniknout také 
uzavřením manželství 

s  nájemcem bytu, přecho-
dem nájmu bytu po smrti 

nájemce nebo také dohodou 
o výměně bytů. 


