
Pronajímatel je povinen odstranit závady, které brání řádnému 

užívání bytu nebo závady, jimiž je výkon nájemcova práva váž-

ně ohrožen. Jako příklad lze uvést funkční dodávky pitné vody, 

energií, fungující vytápění, odvod odpadních vod, funkční hy-

gienická zařízení, samozřejmostí je hygienická nezávadnost 

(odstranění plísní nebo zatékání do bytu). 

Pozor!

V nájemní smlouvě si můžete sjednat také, že byt bude předán 

ve stavu nezpůsobilém pro řádné užívání, pokud si s pronají-

matelem současně vymezíte práva a povinnosti, které z  toho 

plynou. Zejména si musíte vymezit výši nákladů na úpravu 

a také způsob úhrady nákladů na provedení úpravy. V takovém 

případě je skutečně třeba vycházet z obsahu nájemní smlouvy, 

která má přednost před zákonem. Pokud by v nájemní smlouvě 

bylo sjednáno předání bytu v nezpůsobilém stavu s tím, že vy 

musíte provést úpravy bytu na vlastní náklady, pak platí toto 

ujednání. 

Postup v případě výskytu závad

Zákon stanovuje, že nájemce je povinen oznámit bez zby-

tečného odkladu pronajímateli, že je potřeba provést v bytě 

opravy, které má odstranit pronajímatel. Taktéž musí umožnit 

jejich provedení. Pokud tuto povinnost nájemce nesplní, 

pak odpovídá za škodu, která tímto vznikla! 

Pokud pronajímatel po oznámení nájemcem nesplní svou po-

vinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu nebo 

ohrožující výkon nájemcova práva, pak má nájemce právo 

poté, co pronajímatele předem upozorní, závady odstranit 

v nezbytné míře. V takovém případě má právo požadovat od 

pronajímatele náhradu účelně vynaložených nákladů na 

odstranění této závady.

1. Pronajímatel nesplní svou povinnost 
odstranit závady

S porušením povinnosti pronajímatele odstranit závady brá-

nící řádnému užívání bytu nebo ohrožující výkon nájemcova 

práva není spojeno pouze právo nájemce po předchozím 

upozornění pronajímatele sám odstranit závady v  nezbytné 

míře a následně po pronajímateli požadovat úhradu nákladů. 

Občanský zákoník obsahuje taktéž speciální úpravu práva 

na slevu na nájemném pro případ, kdy pronajímatel tuto 

povinnost nesplní a zapříčiní tak omezenou možnost užívání 

bytu.

Upozorňuji, že vada, kvůli které hodláte uplatnit právo na 

slevu, musí být podstatná a  musí opravdu omezovat 

možnost užívání bytu.

Objeví-li se v nájemním bytě vada, nájemci svědčí právo na 

slevu v tom případě, že vadu má ze zákona povinnost odstra-

nit pronajímatel (to znamená, že se nejedná vadu vzniklou 

zanedbáním běžné údržby, za níž odpovídá nájemce) a vada 

způsobuje zhoršení užívání buď bytu, nebo domu (například 

společných prostor) po delší dobu nebo užívání podstatně 

zhoršuje. 

Výše této slevy se odvíjí od míry zásahu do užívání bytu – 

tedy pokud by bylo užívání úplně znemožněno, lze dovodit 

možnost požadovat slevu ve výši 100 % z nájmu. Výše slevy 

není stanovena; musí být přiměřená. Právo na slevu trvá po 

celou dobu omezení výkonu nájemcových práv a důležité je, 

že tento nárok není závislý 

na zavinění pronajímate-

le – tedy váš pronajímatel 

nemůže přijít a  odmítnout 

jakoukoli dohodu jen s tím, 

že „to nezavinil“.

Před uplatněním práva na 

slevu je nutné nejprve pro-

najímatele na vadu upo-

zornit. Teprve až poté, co 

pronajímatel vadu ani přes 

upozornění neodstraní, 

vzniká právo na slevu. 

Není ovšem vaší povinností 

oznamovat váš úmysl po-

sléze žádat slevu.

Jak je již výše zmíněno, nájemce může žádat slevu pou-

ze tehdy, když za vadu odpovídá pronajímatel. Drobné 

opravy a  běžnou údržbu má povinnost provádět nájemce, 

pokud není v nájemní smlouvě sjednáno něco jiného. Vyme-

zení toho, co se považuje za „drobné úpravy“ a co za „běžnou 

údržbu“ naleznete v nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým 

se provádí občanský zákoník.

Zanedbáte-li tedy jako nájemce běžnou údržbu bytu a v dů-

sledku toho vznikne v bytě vada, která zhoršuje užívání bytu, 

na slevu právo nemáte a naopak musíte na svůj náklad vadu 

odstranit.

2. Pronajímatel neposkytuje řádně a včas 
služby, které souvisejí s užíváním bytu

Kromě vad a  omezení tykajících se bytu či domu samého 

lze uplatnit i právo na slevu z úhrad, které platíte za plnění 

spojená s užíváním bytu. Toto právo máte v případě, že pro-

najímatel neposkytuje dodávky souvisejících služeb – např. 

přerušení dodávky teplé vody apod. V takovém případě není 

na nájemce kladena oznamovací povinnost. Je nutné na 

tomto místě upřesnit, že se musí jednat o přerušení služeb 

trvalejšího charakteru.

3. Pronajímatel provádí stavební úpravy

Právo na slevu svědčí nájemci také v  případě, že pronají-

matel realizuje v  domě stavební úpravy, které podstatným 

způsobem nebo po delší dobu zasahují do výkonu užívacího 

práva nájemce k  bytu nebo i  domu. Předchozí upozornění 

pronajímatele se zde opět nevyžaduje.

V jaké lhůtě musíte právo na přiměřenou slevu uplatnit?

Právo na slevu z nájemného nebo z úhrad, které platíte za 

plnění spojená s užíváním bytu, je třeba uplatnit u pronají-

matele co nejdříve, nejpozději do 6 měsíců od odstranění 

vad, jinak právo požadovat slevu zanikne.

Případný spor může rozhodnut pouze soud.

Povinností

pronajímatele je předat 

a udržovat byt ve stavu způ-

sobilém k řádnému 

užívání a zajistit 

nájemci plný 

a nerušený výkon 

jeho nájemních práv. 

pron

a udržova

je


