Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ze dne 3. února 2012

/vybraná ustanovení/
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY
Díl 1
Soukromé právo
§1
(1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí
ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na
uplatňování práva veřejného.
(2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti
odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo
právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.
§2
(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou
základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento
zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad
jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.
(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního
smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však
nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.
(3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí
vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.
§3
(1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát
se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž

nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.
(2) Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že
a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a
soukromí,
b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany,
c) nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět
nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě
druhých,
d) daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny,
e) vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo
vzniká a zaniká, a
f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží.
(3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a
práva.
§4
(1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost
užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně
očekávat.
(2) Činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli
vědomost, jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely
být v jejím postavení zřejmé. To platí obdobně, pokud právní řád spojuje určitý následek s
existencí pochybnosti.
§5
(1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako
příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a
pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče,
jde to k jeho tíži.
(2) Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání
jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost
zakázána.
§6

(1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.
(2) Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí
těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.
§7
Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.
§8
Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.
Díl 2
Užití předpisů občanského práva
§9
(1) Občanský zákoník upravuje osobní stav osob.
(2) Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se řídí občanským
zákoníkem v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní předpisy. K zvyklostem lze hledět
tehdy, dovolává-li se jich zákon.
§ 10
(1) Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se
podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému
právnímu případu nejbližšího.
(2) Není-li takové ustanovení, posoudí se právní případ podle principů spravedlnosti a
zásad, na nichž spočívá tento zákon, tak, aby se dospělo se zřetelem k zvyklostem
soukromého života a s přihlédnutím k stavu právní nauky i ustálené rozhodovací praxi k
dobrému uspořádání práv a povinností.
§ 11
Obecná ustanovení o vzniku, změně a zániku práv a povinností ze závazků v části
čtvrté tohoto zákona se použijí přiměřeně i na vznik, změnu a zánik jiných soukromých práv a
povinností.
Díl 3
Ochrana soukromých práv
§ 12

Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu
vykonávajícího veřejnou moc (dále jen „orgán veřejné moci“). Není-li v zákoně stanoveno
něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud.
§ 13
Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ
bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho
právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má
každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této
odchylky.
§ 14
Svépomoc

(1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo
ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě.
(2) Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto
ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k
okolnostem jako přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo
jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný
orgán veřejné moci.
HLAVA II
OSOBY

Díl 1
Všeobecná ustanovení
§ 15
(1) Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.
(2) Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a
zavazovat se k povinnostem (právně jednat).
§ 16
Právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak,
nepřihlíží se k tomu.

§ 17
(1) Práva může mít a vykonávat jen osoba. Povinnost lze uložit jen osobě a jen vůči ní
lze plnění povinnosti vymáhat.
(2) Zřídí-li někdo právo nebo uloží-li povinnost tomu, co osobou není, přičte se právo
nebo povinnost osobě, které podle povahy právního případu náleží.
§ 18
Osoba je fyzická, nebo právnická.
§ 19
(1) Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná přirozená
práva, a tudíž se považuje za osobu. Zákon stanoví jen meze uplatňování přirozených práv
člověka a způsob jejich ochrany.
(2) Přirozená práva spojená s osobností člověka nelze zcizit a nelze se jich vzdát;
stane-li se tak, nepřihlíží se k tomu. Nepřihlíží se ani k omezení těchto práv v míře odporující
zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.
§ 20
(1) Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní
osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na
předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.
(2) Právnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny;
ustanovení tohoto zákona se použijí jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob.
§ 21
Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Jiný právní předpis
stanoví, jak stát právně jedná.
§ 22
(1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle
jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v
poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by
újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to,
že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.
(2) Stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro
převody majetku, pro jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými,

platí tyto podmínky a omezení i pro obdobná právní jednání mezi právnickou osobou a
členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako
její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti.
HLAVA V
PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI
Díl 1
Oddíl 5
Právní jednání vůči nepřítomné osobě
§ 570
(1) Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle
dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.
(2) Právní jednání nepůsobí vůči osobě, která není plně svéprávná, dříve, než projev
vůle dojde jejímu zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi. Sleduje-li se však právním
jednáním poskytnout takové osobě jen právní výhodu, působí právní jednání již od okamžiku,
kdy je učiněno vůči této osobě.
§ 571
Dojde-li projev vůle změněn vlivem prostředků použitých tím, kdo jednal, anebo
jiných okolností nastavších během přepravy, posoudí se právní případ podle ustanovení o
omylu.
§ 572
Osoba jednající v písemné formě, může svůj projev vůle odvolat, dojde-li odvolání
druhé straně nejpozději současně s původním projevem vůle.
§ 573
Domněnka doby dojití
Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb
došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak
patnáctý pracovní den po odeslání.
Oddíl 6
Neplatnost právních jednání
Všeobecná ustanovení
§ 574

Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.
§ 575
Má-li neplatné právní jednání náležitosti jiného právního jednání, které je platné,
platí toto jiné právní jednání, pokud je z okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli jednající osoby.
§ 576
Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho
ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu
jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.
§ 577
Je-li důvod neplatnosti jen v nezákonném určení množstevního, časového, územního
nebo jiného rozsahu, soud rozsah změní tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a
povinností stran; návrhy stran přitom vázán není, ale uváží, zda by strana k právnímu jednání
vůbec přistoupila, rozpoznala-li by neplatnost včas.
§ 578
Chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam
nepochybný.
§ 579
(1) Způsobil-li někdo neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout neplatnost
nebo uplatnit z neplatného právního jednání pro sebe výhodu.
(2) Kdo způsobil neplatnost právního jednání, nahradí škodu z toho vzniklou straně,
která o neplatnosti nevěděla.
Hlavní důvody neplatnosti
§ 580
(1) Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání,
které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.
(2) Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného.
§ 581
Není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke kterému není způsobilá.
Neplatné je i právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně

jednat.
§ 582
(1) Není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené
zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu dodatečně zhojí. Zahrnuje-li projev vůle současně
více právních jednání, nepůsobí nedostatek formy vyžadované pro některé z nich sám o sobě
neplatnost ostatních.
(2) Není-li dodržena forma právního jednání ujednaná stranami, lze neplatnost
namítnout, jen nebylo-li již plněno. To platí i tehdy, vyžadují-li formu určitého právního
jednání ustanovení části čtvrté tohoto zákona.
Omyl

§ 583
Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou
stranou, je právní jednání neplatné.
§ 584
(1) Týká-li se omyl vedlejší okolnosti, kterou ani strany neprohlásily za rozhodující, je
právní jednání platné, ale osoba uvedená v omyl má vůči původci omylu právo na
přiměřenou náhradu.
(2) Bylo-li právně jednáno v omylu vyvolaném lstí, je právní jednání neplatné, třebaže
se omyl týká jen vedlejší okolnosti.
§ 585
Vyvolala-li omyl jednajícího osoba třetí, je právní jednání platné. Měla-li však osoba, s
níž se právně jednalo, na činu třetí osoby podíl, anebo o něm věděla či alespoň musela
vědět, považuje se i tato osoba za původce omylu.
Následky neplatnosti
§ 586
(1) Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může
vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.
(2) Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní
jednání za platné.
§ 587

(1) Kdo byl k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného nebo duševního násilí
vyvolávající vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním
vlastnostem toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu, má právo namítnout
neplatnost právního jednání.
(2) Kdo přivedl jiného k právnímu jednání hrozbou nebo lstí, nahradí vždy újmu z toho
vzniklou.
§ 588
Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí
dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i
v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.
Oddíl 7
Relativní neúčinnost
§ 589
(1) Zkracuje-li právní jednání dlužníka uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele,
má věřitel právo domáhat se, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči věřiteli
právně účinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li právo třetí osoby již vykonatelné, anebo
bylo-li již uspokojeno.
(2) Neúčinnost právního jednání dlužníka se zakládá rozhodnutím soudu o žalobě
věřitele, kterou bylo odporováno právnímu jednání dlužníka (odpůrčí žaloba).
§ 590
(1) Věřitel se může dovolat neúčinnosti právního jednání,
a) které dlužník učinil v posledních pěti letech v úmyslu zkrátit své věřitele, byl-li takový
úmysl druhé straně znám,
b) kterým dlužník v posledních dvou letech zkrátil své věřitele, musel-li být druhé straně
znám dlužníkův úmysl věřitele zkrátit, nebo
c) kterým byl věřitel zkrácen a k němuž v posledních dvou letech došlo mezi dlužníkem a
osobou jemu blízkou nebo které dlužník učinil ve prospěch takové osoby, ledaže druhé
straně v době, kdy se právní jednání stalo, dlužníkův úmysl zkrátit věřitele znám nebyl a ani
znám být nemusel.
(2) Věřitel se může dovolat neúčinnosti kupní nebo směnné smlouvy uzavřené v
posledním roce, musela-li druhá strana poznat v dlužníkově jednání mrhání majetkem,
kterým je dlužníkův věřitel zkracován.

§ 591
Neúčinnosti bezúplatného právního jednání dlužníka se může věřitel dovolat tehdy,
pokud k němu došlo v posledních dvou letech. To neplatí, jedná-li se o
a) plnění povinnosti uložené zákonem,
b) obvyklé příležitostné dary,
c) věnování učiněné v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel, nebo
d) plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti.
§ 592
Stejně jako právní jednání uvedená v § 590 nebo 591 se posoudí i opomenutí, kterým
dlužník pozbyl majetkové právo nebo kterým jiné osobě vůči sobě vznik, zachování nebo
zajištění jejího práva majetkové povahy způsobil. To platí i tehdy, odmítl-li dlužník dědictví,
ledaže bylo předluženo.
§ 593
Vyhradí-li si věřitel dříve, než se jeho pohledávka stane vykonatelnou, právo dovolat
se neúčinnosti právního jednání tím, že výhradu prostřednictvím notáře, exekutora nebo
soudu oznámí tomu, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat, pak věřiteli
lhůta k dovolání se neúčinnosti právního jednání neběží, dokud se pohledávka vykonatelnou
nestane.
§ 594
(1) Neúčinnosti právního jednání se lze dovolat proti tomu, kdo s dlužníkem právně
jednal, nebo kdo z právního jednání přímo nabyl prospěch, vůči jeho dědici nebo vůči tomu,
kdo nabyl jmění při přeměně právnické osoby jako její právní nástupce.
(2) Vůči jinému právnímu nástupci se lze neúčinnosti dovolat jen tehdy, jestliže
a) právnímu nástupci musely být známy okolnosti, pro něž by se věřitel mohl dovolat
neúčinnosti právního jednání,
b) právní nástupce nabyl právo bezúplatně, anebo
c) je právním nástupcem osoba blízká, ledaže jí v době, kdy právo po předchůdci nabyla,
nemusely být známy okolnosti, pro něž by se věřitel mohl dovolat neúčinnosti právního
jednání.
§ 595

(1) Neúčinnost právního jednání zakládá věřitelovo právo domáhat se uspokojení
pohledávky i z toho, co neúčinným jednáním z dlužníkova majetku ušlo. Není-li to dobře
možné, náleží věřiteli odpovídající náhrada.
(2) Kdo je zavázán plnit, považuje se za nepoctivého držitele; jeho dědic nebo jiný
všeobecný právní nástupce však jen tehdy, jestliže mu musely být známy okolnosti, pro něž
by se věřitel mohl dovolat neúčinnosti právního jednání.
(3) Poctivý příjemce bezúplatného plnění uspokojí věřitele z tohoto plnění v rozsahu,
v němž jím byl obohacen. To neplatí, mohl-li se věřitel dovolat neúčinnosti právního jednání,
i kdyby se stalo za úplatu.
§ 596
Nabyla-li třetí osoba k věci, z níž by se věřitel mohl jinak domoci uspokojení, takové
právo, že se proti této osobě neúčinnosti dovolat nelze, má ten, proti němuž se věřitel
neúčinnosti právního jednání mohl dříve dovolat a za jehož držby právo třetí osobě vzniklo,
vůči věřiteli povinnost k náhradě škody.
§ 597
(1) Kdo má vůči věřiteli povinnost podle § 595 nebo 596, může se jí zprostit
uspokojením věřitelovy pohledávky za dlužníkem. Může tak učinit i předtím, než se věřitel
neúčinnosti dovolá.
(2) Kdo má vůči věřiteli povinnost podle § 595 nebo 596, může od dlužníka požadovat
vrácení vzájemného plnění nebo splnění pohledávky oživlé následkem toho, že se věřitel
dovolal neúčinnosti.
§ 598
Dovolává-li se neúčinnosti téhož právního jednání více věřitelů, nemůže být od
povinné osoby požadováno v souhrnu více, než stanoví § 595 a 596.
§ 599
(1) Dovolá-li se věřitel neúčinnosti právního jednání týkajícího se věci zapsané ve
veřejném seznamu, může spolu s předložením odpůrčí žaloby a důkazu o jejím podání žádat
orgán pověřený vedením takového seznamu, aby v něm poznamenal dovolání se neúčinnosti
právního jednání.
(2) Vyhoví-li soud žalobě, má rozsudek účinky i proti osobám, které po provedení
poznámky nabyly věc nebo právo k věci v takovém seznamu zapsané.
Díl 2

Právní události
§ 600
Všeobecné ustanovení
Zákon stanoví, která práva a které povinnosti vznikají, mění se nebo zanikají z
právních skutečností nezávislých na vůli osoby. Takový následek může též určit ujednání
stran.
Význam času
§ 601
(1) Nabývá-li se právo nebo vzniká-li povinnost v určitý den, nabude se nebo vznikne
počátkem toho dne; zaniká-li právo nebo povinnost v určitý den, zanikne koncem toho dne.
To neplatí, vylučuje-li to povaha právního případu.
(2) Podmiňuje-li zánik určitého práva vznik jiného práva ve vzájemné návaznosti,
nastává oboje v týž okamžik. Není-li ujednáno nebo stanoveno něco jiného, nastane takový
právní účinek koncem dne.
§ 602
Má-li se právo vykonat nebo povinnost splnit v určitý den nebo do určitého dne,
vyžaduje se, aby se tak stalo v obvyklou denní dobu, ledaže něco jiného plyne ze zvyklostí, ze
zavedené praxe stran, popřípadě ze zvláštních okolností případu.
§ 603
Práva a povinnosti zaniknou uplynutím doby, na kterou byly omezeny.
§ 604
Změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá vliv na běh doby nebo lhůty.
Počítání času
§ 605
(1) Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti
rozhodné pro její počátek.
(2) Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který
se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta
nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na
poslední den měsíce.

§ 606
(1) Polovinou měsíce se rozumí patnáct dnů a středem měsíce jeho patnáctý den.
(2) Je-li lhůta nebo doba určena na jeden nebo více měsíců a část měsíce, počítá se
část měsíce naposled.
§ 607
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem
lhůty pracovní den nejblíže následující.
§ 608
Lhůta nebo doba určená v kratších časových jednotkách, než jsou dny, se počítá od
okamžiku, kdy začne, do okamžiku, kdy skončí.
Díl 3
Promlčení a prekluze
Oddíl 1
Promlčení
Pododdíl 1
Všeobecná ustanovení
§ 609
Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit.
Plnil-li však dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil.
§ 610
(1) K promlčení soud přihlédne, jen namítne-li dlužník, že je právo promlčeno. Vzdá-li
se někdo předem práva uplatnit námitku promlčení, nepřihlíží se k tomu.
(2) Jsou-li si strany povinny vrátit, co nabyly podle neplatné smlouvy nebo ze
zrušeného závazku, přihlédne soud k námitce promlčení, jen pokud by promlčení mohla
namítnout i druhá strana. To platí i v případě, že bylo plněno na základě zdánlivého právního
jednání.
§ 611

Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou případů stanovených zákonem. Jiná
práva se promlčují, pokud to zákon stanoví.
§ 612
V případě práva na život a důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest, soukromí nebo
obdobného osobního práva se promlčují jen práva na odčinění újmy způsobené na těchto
právech.
§ 613
Právo na výživné se nepromlčuje, práva na jednotlivá opětující se plnění však
promlčení podléhají.
§ 614
Nepromlčuje se vlastnické právo ani právo domáhat se rozdělení společné věci, právo
na zřízení nezbytné cesty a právo na vykoupení reálného břemene.
§ 615
(1) Je-li splnění dluhu zajištěno zástavním právem, nepromlčí se zástavní právo dříve
než pohledávka. Promlčení pohledávky nebrání zástavnímu věřiteli v uspokojení ze zástavy.
(2) Zástavní právo se nepromlčí, dokud má zástavní věřitel movitou zástavu u sebe,
popřípadě dokud ji pro něho opatruje třetí osoba.
(3) Má-li věřitel zadržovací právo, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně.
§ 616
Při poskytnutí jistoty převodem práva není promlčení pohledávky důvodem pro
zpětný převod práva osobě, která jistotu poskytla.
§ 617
(1) I po uplynutí promlčecí lhůty se strana může dovolat svého práva při obraně proti
právu uplatněnému druhou stranou, pokud se obě práva vztahují k téže smlouvě nebo k
několika smlouvám uzavřeným co do účelu v závislosti na sobě.
(2) I po uplynutí promlčecí lhůty se strana může dovolat svého práva při započtení,
pokud mohlo být k započtení přistoupeno kdykoli před uplynutím promlčecí lhůty.
§ 618
Promlčí-li se právo zapsané ve veřejném seznamu nebo v rejstříku zástav, vymaže z
něj promlčené právo ten, kdo veřejný seznam nebo rejstřík zástav vede, na návrh osoby,

která má na výmazu právní zájem.
Počátek promlčecí lhůty
§ 619
(1) Jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne promlčecí lhůta
běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
(2) Právo může být uplatněno poprvé, pokud se oprávněná osoba dozvěděla o
okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět
měla a mohla.
§ 620
(1) Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu škody
zahrnují vědomost o škodě a osobě povinné k její náhradě. To platí obdobně i pro odčinění
újmy.
(2) Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu škody
způsobené vadou výrobku podle § 2939 zahrnují vědomost o škodě, vadě a totožnosti
výrobce.
§ 621
Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na vydání
bezdůvodného obohacení zahrnují vědomost, že k bezdůvodnému obohacení došlo, a o
osobě povinné k jeho vydání.
§ 622
Jedná-li se o újmu na zdraví nezletilého, který není plně svéprávný, počne promlčecí
lhůta nejdříve běžet, až se nezletilý stane plně svéprávným. Nenabude-li plné svéprávnosti,
nepočne promlčecí lhůta běžet, dokud mu po dovršení zletilosti nebude jmenován
opatrovník.
§ 623
Při dílčích plněních dluhu počne promlčecí lhůta běžet u každého dílčího plnění ode
dne jeho dospělosti. Dospěje-li pro nesplnění některého dílčího plnění celý dluh, počne pro
celý dluh běžet promlčecí lhůta ode dne dospělosti nesplněného dílčího plnění.
§ 624
U práva na vydání peněžních prostředků uložených na účtu nebo představujících
vklad počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy smluvní závazek zanikl.

§ 625
U práva vzniklého z celkového zničení nebo ztráty dopravované věci počne promlčecí
lhůta běžet ode dne, kdy zásilka měla být příjemci doručena. Byla-li však dopravovaná věc
jen poškozena nebo byla-li doručena opožděně, počne promlčecí lhůta běžet ode dne
doručení zásilky.
§ 626
U práva na pojistné plnění počne promlčecí lhůta běžet za jeden rok od pojistné
události. To platí i v případě, kdy poškozenému vzniklo přímé právo na pojistné plnění vůči
pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný uplatňuje vůči pojistiteli úhradu toho, co
poškozenému poskytl při plnění povinnosti nahradit škodu nebo jinou újmu.
§ 627
Má-li být podle zvyklosti nebo podle praxe, kterou strany mezi sebou zavedly,
pohledávka vyrovnána na základě vyúčtování předkládaného koncem určitého období,
počne promlčecí lhůta běžet ode dne následujícího po konci období, kdy vyúčtování mělo být
předloženo.
§ 628
U práva, které musí být uplatněno nejprve u příslušné osoby, počne promlčecí lhůta
běžet ode dne, kdy u ní bylo právo takto uplatněno.
Pododdíl 2
Délka promlčecí lhůty
Obecná ustanovení
§ 629
(1) Promlčecí lhůta trvá tři roky.
(2) Majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo,
ledaže zákon zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu.
§ 630
(1) Strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy
právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví zákon, nejméně však v trvání jednoho
roku a nejdéle v trvání patnácti let.
(2) Je-li kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k
ujednání. Nepřihlíží se ani k ujednání kratší promlčecí lhůty, jde-li o právo na plnění
vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví nebo o právo vzniklé z úmyslného porušení

povinnosti.
Zvláštní ustanovení
§ 631
Bylo-li právo zapsáno do veřejného seznamu, promlčí se za deset let ode dne, kdy
mohlo být vykonáno poprvé.
§ 632
Bylo-li do veřejného seznamu zapsáno právo, které může být vykonáváno nepřetržitě
nebo opakovaně, promlčí se, pokud není vykonáváno po dobu deseti let. Bylo-li však do
veřejného seznamu zapsáno právo, které se vykonává jen zřídka, vyžaduje se, aby osoba,
které právo náleží, měla v průběhu deseti let alespoň třikrát příležitost je vykonat a nikdy je
nevykonala; nevyskytne-li se v průběhu deseti let příležitost právo vykonat třikrát,
prodlužuje se promlčecí lhůta, dokud nebude využita žádná ze tří příležitostí.
§ 633
(1) Brání-li osoba zavázaná z věcného břemene výkonu práva, promlčí se věcné
břemeno, pokud oprávněná osoba neuplatní své právo do tří let.
(2) Právo na jednotlivé plnění z reálného břemene se promlčuje jako pohledávka.
§ 634
Právo požadovat, aby soud určil na základě smlouvy o smlouvě budoucí obsah
budoucí smlouvy, se promlčí za jeden rok od posledního dne lhůty, kdy měla být budoucí
smlouva uzavřena. To platí i v případě, že bylo ujednáno, že určitou náležitost smlouvy určí
třetí osoba nebo soud.
§ 635
(1) Jedná-li se o životní pojištění, promlčí se právo na pojistné plnění za deset let.
(2) Právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti se promlčí nejpozději
promlčením práva na náhradu škody nebo újmy, na kterou se pojištění vztahuje.
§ 636
(1) Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode
dne, kdy škoda nebo újma vznikla.
(2) Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její náhradu
nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. To platí i v případě vzniku
škody nebo újmy porušením povinnosti v důsledku úplatkářství spočívajícího v nabídce, slibu

nebo dání úplatku jiným než poškozeným nebo v přímém či nepřímém vyžádání úplatku od
poškozeného.
(3) Pro právo vzniklé z újmy na svobodě, životě nebo na zdraví se odstavce 1 a 2
nepoužijí.
§ 637
Právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku podle § 2939 se promlčí
nejpozději za deset let ode dne, kdy výrobce uvedl vadný výrobek na trh.
§ 638
(1) Právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčí nejpozději za deset let ode
dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo.
(2) Bylo-li bezdůvodné obohacení nabyto úmyslně, promlčí se právo na jeho vydání
nejpozději za patnáct let ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo.
§ 639
Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu
došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od
posledního dne určené doby.
§ 640
Právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za deset let ode dne,
kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.
§ 641
Bylo-li v uznání dluhu nebo v rozhodnutí orgánu veřejné moci plnění rozloženo na
jednotlivá dílčí plnění, platí desetiletá promlčecí lhůta i pro tato dílčí plnění a počíná běžet
ode dne dospělosti každého dílčího plnění. Dospěje-li nesplněním některého dílčího plnění
celý dluh, počne promlčecí lhůta běžet ode dne dospělosti nesplněného dílčího plnění.
§ 642
Byl-li dluh uznán nebo bylo-li právo přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné moci,
neplatí desetiletá promlčecí lhůta pro úroky a pro ta opětující se plnění, které dospěly po
uznání dluhu nebo po přiznání práva.
§ 643
(1) Přešla-li povinnost na dědice, skončí promlčecí lhůta nejdříve uplynutím šesti
měsíců ode dne, kdy bylo dědici nabytí dědictví potvrzeno.

(2) Byla-li právnická osoba obnovena, skončí jejím věřitelům promlčecí lhůta nejdříve
uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy byl zápis právnické osoby ve veřejném rejstříku
obnoven.
§ 644
Splní-li věřiteli dluh za dlužníka zástavní dlužník, nepromlčí se jeho právo vůči
dlužníku dříve než za šest měsíců po splnění dluhu.
Pododdíl 3
Běh promlčecí lhůty
§ 645
Vyžaduje-li se, aby osoba měla zákonného zástupce nebo opatrovníka, počne
promlčecí lhůta běžet ohledně práva takové osoby nebo ohledně práva proti ní až ode dne,
kdy zákonného zástupce nebo opatrovníka získá. Již započatá lhůta běží dále, avšak neskončí
dříve, než uplyne jeden rok po odpadnutí překážky.
§ 646
Mezi manžely nepočne promlčecí lhůta běžet ani neběží, dokud manželství trvá. To
platí obdobně i pro práva mezi osobami žijícími ve společné domácnosti, mezi zastoupeným
a zákonným zástupcem, opatrovancem a opatrovníkem nebo mezi poručencem a
poručníkem.
§ 647
V případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo
o okolnosti, která právo zakládá, počne promlčecí lhůta běžet poté, co věřitel nebo dlužník
výslovně odmítne v takovém jednání pokračovat; počala-li promlčecí lhůta běžet již dříve, po
dobu jednání neběží.
§ 648
Uplatní-li věřitel v promlčecí lhůtě právo u orgánu veřejné moci a pokračuje-li řádně v
zahájeném řízení, promlčecí lhůta neběží. To platí i o právu již vykonatelném, pokud byl pro
ně navržen výkon rozhodnutí nebo navrženo nařízení exekuce.
§ 649
Uplatní-li věřitel u orgánu veřejné moci vzájemné právo a vztahují-li se obě práva k
téže smlouvě nebo k několika smlouvám uzavřeným co do účelu v závislosti na sobě,
přestává běžet promlčecí lhůta dnem, kdy bylo zahájeno řízení ohledně toho práva, proti
němuž vzájemné právo směřuje. V ostatních případech přestává promlčecí lhůta běžet
dnem, kdy bylo vzájemné právo uplatněno.

§ 650
Promlčecí lhůta neběží po dobu, kdy se věřiteli hrozbou brání právo uplatnit. To platí i
v případě, když věřitel právo neuplatnil, jsa dlužníkem nebo osobou dlužníku blízkou lstivě
uveden v omyl.
§ 651
Promlčecí lhůta neběží po dobu, dokud trvá vyšší moc, která věřiteli v posledních
šesti měsících promlčecí lhůty znemožnila právo uplatnit.
§ 652
Pokračuje-li běh promlčecí lhůty po odpadnutí některé z překážek uvedených v § 646
až 651, neskončí promlčecí lhůta dříve než za šest měsíců ode dne, kdy začala znovu běžet.
Pododdíl 4
Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
§ 653
(1) Bylo-li právo již promlčeno a uznal-li dlužník svůj dluh, nárok se obnoví a počne
běžet nová promlčecí lhůta ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i
dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.
(2) Bylo-li právo, ačkoli bylo již promlčeno, přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné
moci, použije se odstavec 1 obdobně.
Oddíl 2
Prekluze

§ 654
(1) Nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, zanikne jen v případech
stanovených zákonem výslovně. K zániku práva soud přihlédne, i když to dlužník nenamítne.
(2) Ustanovení tohoto zákona o běhu promlčecí lhůty platí obdobně i pro prekluzivní
lhůtu.
ČÁST DRUHÁ
RODINNÉ PRÁVO
HLAVA I

MANŽELSTVÍ

Díl 1
Všeobecné ustanovení
§ 655
Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon.
Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a
pomoc.
Díl 2
Vznik manželství
§ 656
(1) Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy,
kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že spolu vstupují do manželství.
(2) Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.
§ 657
(1) Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem
veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský
sňatek.
(2) Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem
církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu podle jiného právního předpisu (dále
jen „oprávněná církev“), jedná se o církevní sňatek.
§ 658
(1) Jedná-li se o občanský sňatek, jiný právní předpis stanoví, kdo je orgánem veřejné
moci provádějícím sňatečný obřad.
(2) Jedná-li se o církevní sňatek, je orgánem oprávněné církve osoba pověřená
oprávněnou církví.
§ 659
Manželství se uzavírá tak, že osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba,
která jedná za orgán oprávněné církve, položí snoubencům jako oddávající otázku, zda spolu

chtějí vstoupit do manželství; kladnou odpovědí obou snoubenců vznikne manželství.
Manželství vznikne i jinak, je-li zřejmé, že snoubenci prohlašují svou sňatečnou vůli.
§ 660
Snoubenci při sňatečném obřadu prohlásí, že
a) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným,
b) si oba svá příjmení ponechají, nebo
c) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a ten, jehož příjmení nemá být
příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své
dosavadní příjmení.
§ 661
(1) Ponechají-li si snoubenci svá dosavadní příjmení, prohlásí při sňatečném obřadu
také, které z jejich příjmení bude příjmením jejich společných dětí.
(2) Ponechali-li si manželé svá dosavadní příjmení, mohou i později učinit prohlášení
orgánu veřejné moci, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich.
§ 662
(1) Má-li v případě volby podle § 660 písm. c) snoubenec, jehož příjmení nemá být
příjmením společným, připojované příjmení, může jako připojované příjmení zvolit pouze
první příjmení.
(2) Volba podle § 660 písm. c) není možná, má-li již snoubenec, jehož příjmení bude
příjmením společným, připojované příjmení.
§ 663
(1) Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě, které k
tomu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad; přihlíží při tom k vůli snoubenců.
(2) Jedná-li se o církevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určeném
vnitřními předpisy oprávněné církve.
§ 664
(1) O provedení sňatečného obřadu snoubenci požádají orgán veřejné moci, v jehož
správním obvodu má být manželství uzavřeno, a předloží doklady osvědčující jejich totožnost
a způsobilost k uzavření manželství; jiný právní předpis stanoví, jaké doklady je třeba
předložit.

(2) Orgán veřejné moci může předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich
opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
§ 665
Snoubenci při sňatečném obřadu uvedou, dříve než učiní sňatečný projev vůle, že jim
nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj
zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a
hmotné zajištění po uzavření manželství.
§ 666
(1) Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu
osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky
stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného
obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.
(2) Byl-li uzavřen církevní sňatek, je oddávající povinen do tří pracovních dnů od
uzavření manželství doručit matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství
uzavřeno, protokol o uzavření manželství s uvedením skutečností podle jiného právního
předpisu.
§ 667
(1) Je-li život snoubence přímo ohrožen, může sňatečný obřad provést každý orgán
podle § 658, popřípadě jiný úřad stanovený jiným právním předpisem, a to na kterémkoli
místě; to platí obdobně i pro církevní sňatek. Mimo území České republiky může sňatečný
obřad provést také velitel námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky
nebo velitel letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice a je-li alespoň jeden ze
snoubenců státním občanem České republiky rovněž velitel vojenské jednotky České
republiky v zahraničí.
(2) V případech uvedených v odstavci 1 není třeba předložit doklady jinak potřebné;
přítomnosti matrikáře není zapotřebí.
§ 668
Státní občan České republiky může mimo území republiky uzavřít manželství také
před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem České republiky.
§ 669
(1) Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být
manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o
vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec.

(2) Plná moc musí obsahovat údaje osvědčující totožnost a další rozhodné skutečnosti
týkající se obou snoubenců a zmocněnce a prohlášení o příjmení. Musí v ní být rovněž
uvedeno, že snoubencům nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že
navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů,
svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Plná moc vyžaduje písemnou formu
a podpis na ní musí být úředně ověřen.
(3) Odvolání plné moci je účinné jen tehdy, dozví-li se o něm druhý snoubenec dříve,
než učiní svůj sňatečný projev vůle.
§ 670
(1) Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní
následky.
(2) Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.
§ 671
Způsobilost uzavřít manželství
Manželství může uzavřít každý, pokud mu v tom nebrání zákonná překážka podle §
672 až 676.
Zákonné překážky manželství
§ 672
(1) Manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný.
(2) Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému,
který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody.
§ 673
Manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena.
§ 674
Manželství nemůže uzavřít osoba, která již dříve uzavřela manželství, ani osoba, která
již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného
v zahraničí, a toto manželství, registrované partnerství nebo jiný obdobný svazek uzavřený v
zahraničí trvá.
§ 675
Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci; totéž

platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.
§ 676
Manželství nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a
osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.
Díl 3
Zdánlivé manželství a neplatnost manželství
Oddíl 1
Zdánlivé manželství
§ 677
(1) Manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít
manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v
souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství
vzniklo, nutno bezvýhradně trvat.
(2) V případě církevního sňatku náleží k těmto náležitostem i skutečnost uzavření
sňatku před orgánem oprávněné církve. Neprovádí-li se sňatečný obřad v případě přímého
ohrožení života snoubence, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že
snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož i že mezi vydáním
tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše šest měsíců.
§ 678
Soud může určit, že manželství není, i bez návrhu.
§ 679
(1) Neprodleně poté, kdy soud určí, že manželství není, rozhodne soud o otcovství ke
společnému dítěti i o povinnostech a právech rodičů k němu.
(2) Majetkové povinnosti a práva muže a ženy se posoudí jednotlivě podle své
povahy. Nelze-li jinak, použijí se ustanovení o bezdůvodném obohacení. V těchto
záležitostech je třeba brát ohled na muže nebo ženu jednající v dobré víře, jakož i na práva a
právní zájmy společných dětí a třetích osob.
Oddíl 2
Neplatnost manželství
§ 680

Došlo-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná překážka, soud
prohlásí manželství za neplatné na návrh každého, kdo na tom má právní zájem, ledaže
manželství bránila překážka omezené svéprávnosti.
§ 681
Manželství se považuje za platné, dokud není prohlášeno za neplatné. Bylo-li
manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené.
§ 682
Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud zaniklo, nebo pokud již došlo k
nápravě.
§ 683
Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud bylo uzavřeno nezletilým, který není
plně svéprávný, nebo osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena, a bylo počato
dítě, které se narodilo živé.
§ 684
(1) Soud prohlásí manželství za neplatné na návrh manžela, jehož projev vůle o
vstupu do manželství byl učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním
násilím nebo jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn jen v důsledku omylu o
totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání. Návrh lze podat
nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tak manžel mohl vzhledem k okolnostem nejdříve
učinit, popřípadě kdy se dozvěděl o pravém stavu věcí.
(2) V případě stanoveném v odstavci 1 prohlásí soud manželství za neplatné, třebaže
zaniklo smrtí manžela dříve, než skončilo řízení o neplatnost manželství zahájené na návrh
druhého manžela, nebo pokud potomci manžela, který podal návrh na prohlášení manželství
za neplatné, navrhnou do jednoho roku po jeho smrti, aby soud prohlásil manželství za
neplatné.
§ 685
Soud prohlásí manželství za neplatné i bez návrhu, a to i v případě, že již zaniklo,
pokud bylo uzavřeno
a) osobou, která již dříve uzavřela manželství, nebo která již dříve vstoupila do
registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, pokud
takové manželství, partnerství nebo jiný obdobný svazek trvá,
b) mezi předkem a potomkem, mezi sourozenci nebo mezi osobami, jejichž příbuzenství
vzniklo osvojením.

§ 686
(1) O povinnostech a právech muže a ženy, jejichž manželství bylo prohlášeno za
neplatné, ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po
prohlášení manželství za neplatné platí ustanovení o povinnostech a právech rozvedených
manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po
rozvodu obdobně.
(2) Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné podle § 684, je při rozhodování o
majetkových povinnostech a právech třeba brát ohled na toho, kdo jednal v dobré víře.
Díl 4
Povinnosti a práva manželů
Oddíl 1
Obecná ustanovení
§ 687
(1) Manželé mají rovné povinnosti a rovná práva.
(2) Manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni,
vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství,
vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti.
§ 688
Manžel má právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech a stavu
svého jmění, jakož i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných
činnostech.
§ 689
Manžel je povinen při volbě svých pracovních, studijních a podobných činností brát
zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte, které nenabylo plné
svéprávnosti a které žije spolu s manžely v rodinné domácnosti, a popřípadě dalších členů
rodiny.
§ 690
Uspokojování potřeb rodiny
Každý z manželů přispívá na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti
podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní úroveň

všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Poskytování majetkových plnění má stejný
význam jako osobní péče o rodinu a její členy.
§ 691
(1) Nemají-li manželé rodinnou domácnost, nese každý z nich náklady své
domácnosti; to je nezbavuje povinnosti navzájem si pomáhat a podporovat se.
(2) Žije-li s jedním z manželů společné dítě manželů, vůči kterému mají oba vyživovací
povinnost, popřípadě nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a které je svěřeno do
péče manželů nebo jednoho z nich, a druhý manžel opustí rodinnou domácnost, aniž k tomu
má důvod zvláštního zřetele hodný, a odmítá se vrátit, je tento manžel povinen přispívat i na
náklady rodinné domácnosti. Důvod opuštění rodinné domácnosti, popřípadě důvod
odmítání návratu, posoudí soud podle zásad slušnosti a dobrých mravů.
§ 692
Rozhodování o záležitostech rodiny
(1) O záležitostech rodiny, včetně volby umístění rodinné domácnosti, popřípadě
domácnosti jednoho z manželů a dalších členů rodiny, především dětí, které nenabyly plné
svéprávnosti, a o způsobu života rodiny, se mají manželé dohodnout.
(2) Nedohodnou-li se manželé o podstatné záležitosti rodiny, může soud na návrh
jednoho z nich nahradit svým rozhodnutím souhlas druhého manžela, odmítá-li svůj souhlas
v takové záležitosti rodinného života bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem rodiny,
anebo není-li schopen vůli projevit. Soud však vede manžele především k dohodě.
Obstarávání záležitostí rodiny
§ 693
Záležitosti rodiny obstarávají manželé společně, nebo je obstarává jeden z nich.
§ 694
(1) V běžných záležitostech rodiny právní jednání jednoho manžela zavazuje a
opravňuje oba manžele společně a nerozdílně; to neplatí, sdělil-li manžel, který právně
nejednal, předem třetí osobě, že s právním jednáním nesouhlasí. Také soud může na návrh
manžela pro něho vyloučit následky budoucího právního jednání druhého manžela vůči
třetím osobám. Taková opatření se netýkají právních jednání, jimiž manžel obstarává běžně
nezbytné životní potřeby rodiny a jejích členů, zejména dětí, které nenabyly plné
svéprávnosti.
(2) V ostatních záležitostech rodiny právní jednání jednoho manžela zavazuje a
opravňuje oba manžele společně a nerozdílně, dal-li druhý manžel k právnímu jednání
manžela souhlas; ustanovení § 692 odst. 2 se použije obdobně. Nedovolá-li se však manžel,

který s právním jednáním druhého manžela nesouhlasí, pomoci soudu předem, může se
dovolat neplatnosti takového právního jednání.
(3) Nežijí-li manželé spolu za situace uvedené v § 691 odst. 2, právní jednání jednoho
manžela v záležitostech rodiny druhého manžela bez jeho souhlasu nezavazuje ani
neopravňuje.
§ 695
Ustanovení § 693 a 694 se nepoužijí pro záležitosti upravené ustanoveními o
majetkovém právu manželském.
§ 696
Vzájemné zastupování manželů
(1) Manžel má právo zastupovat svého manžela v jeho běžných záležitostech.
(2) Manžel právo uvedené v odstavci 1 nemá, sdělí-li předem manžel, který má být
zastoupen, tomu, s nímž jeho manžel má právně jednat nebo má v úmyslu právně jednat, že
se zastoupením nesouhlasí, anebo zruší-li soud na návrh manžela zástupčí právo druhého
manžela.
(3) Právo uvedené v odstavci 1 manžel nemá ani tehdy, nežijí-li manželé spolu za
situace uvedené v § 691 odst. 2.
§ 697
Výživné mezi manžely
(1) Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje
zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Vyživovací povinnost mezi manžely předchází
vyživovací povinnosti dítěte i rodičů.
(2) Pro vyživovací povinnost mezi manžely jinak platí obecná ustanovení o výživném.
Obvyklé vybavení rodinné domácnosti
§ 698
(1) Obvyklé vybavení rodinné domácnosti tvoří soubor movitých věcí, které slouží
běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů; přitom není rozhodné, zda
jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich.
(2) K nakládání s věcí, která je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti,
potřebuje manžel souhlas druhého manžela; to neplatí, jedná-li se o věc zanedbatelné
hodnoty.

(3) Manžel se může dovolat neplatnosti právního jednání, jímž druhý manžel s věcí,
která je součástí obvyklého vybavení rodinné domácnosti, naložil bez jeho souhlasu.
§ 699
(1) Opustí-li manžel rodinnou domácnost v úmyslu učinit tak trvale a odmítá se vrátit,
může žádat, aby mu manžel vydal to, co patří k obvyklému vybavení rodinné domácnosti a
náleží výhradně jemu. Co náleží manželům společně, si manželé rozdělí rovným dílem, ledaže
to povaha věci vylučuje; v takovém případě se použijí obecná ustanovení tohoto zákona o
zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.
(2) Potřebuje-li manžel to, co patří k obvyklému vybavení rodinné domácnosti,
zejména také pro společné nezletilé dítě manželů, které nenabylo plné svéprávnosti a vůči
kterému mají oba vyživovací povinnost, nebo pro nezletilé dítě, které nenabylo plné
svéprávnosti, bylo svěřeno do společné péče manželů žijící v rodinné domácnosti a v rodinné
domácnosti zůstalo, odstavec 1 se nepoužije.
Rodinný závod
§ 700
(1) Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s
jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až
do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale
pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na
provozu rodinného závodu.
(2) Ustanovení o právech a povinnostech členů rodiny zúčastněných na provozu
rodinného závodu se nepoužijí v případech, kdy jsou tyto práva a povinnosti upraveny
společenskou smlouvou včetně zakladatelského právního jednání o založení obchodní
společnosti nebo družstva, smlouvou o tiché společnosti nebo smlouvou a ustanoveními
jiného zákona o pracovním poměru, popřípadě jinou obdobnou smlouvou. Jsou-li členy
rodiny zúčastněnými na provozu rodinného závodu manželé, použijí se před ustanoveními o
rodinném závodu přednostně ustanovení tohoto zákona o manželském majetkovém právu.
§ 701
Členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu se podílejí na zisku z něho i
na věcech z tohoto zisku nabytých, jakož i na přírůstcích závodu v míře odpovídající množství
a druhu své práce. Vzdát tohoto práva se může jen osoba plně svéprávná osobním
prohlášením; prohlášení vyžaduje formu veřejné listiny.
§ 702
Rozhodnutí o použití zisku z rodinného závodu nebo jeho přírůstků, jakož i rozhodnutí
týkající se záležitosti mimo obvyklé hospodaření včetně změn základních zásad závodního

provozu nebo jeho zastavení se přijímají většinou hlasů členů rodiny zúčastněných na
provozu rodinného závodu. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při
hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, jinak opatrovník.
§ 703
Účastenství na provozu rodinného závodu se váže na osobu člena rodiny a nelze je
přenést na jiného, ledaže se jedná o některého z členů rodiny uvedených v § 700 odst. 1 a
souhlasí s tím všichni členové rodiny, kteří již jsou na provozu rodinného závodu zúčastněni.
§ 704
(1) Má-li být rodinný závod rozdělen při dělení pozůstalosti soudem, má na něj člen
rodiny zúčastněný na jeho provozu přednostní právo.
(2) Má-li být rodinný závod zcizen, má k němu člen rodiny zúčastněný na jeho
provozu předkupní právo, ledaže bylo ujednáno něco jiného. To platí i v případě, že má být
zcizen spoluvlastnický podíl na rodinném závodu nebo že má být zcizena věc, která má podle
své povahy a dosavadního určení provozu rodinného závodu trvale sloužit.
§ 705
(1) Zcizením závodu účastenství na provozu rodinného závodu zanikne.
(2) Členu rodiny zanikne účastenství na provozu rodinného závodu i v případě, že
přestane vykonávat práci pro rodinu nebo v rodinném závodě, anebo že se změní právní
důvod, ze kterého pokračuje ve výkonu práce v rodinném závodu.
§ 706
Zaniklo-li účastenství na provozu rodinného závodu, lze platbu členu rodiny na
provozu závodu dosud zúčastněnému rozložit do splátek, pokud to bude ujednáno nebo
pokud to schválí soud. Není-li pro rozložení platby do splátek rozumný důvod, soud placení
ve splátkách neschválí, popřípadě rozhodne o neplatnosti ujednání o splátkách.
§ 707
Rodinná společenství vzniklá k provozu rodinného závodu bez výslovného ujednání
členů rodiny se řídí zvyklostmi a praxí v nich zavedenou, pokud to neodporuje § 700 až 706.
Oddíl 2
Manželské majetkové právo
§ 708
(1) To, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních

poměrů, je součástí společného jmění manželů (dále jen „společné jmění“). To neplatí,
zanikne-li společné jmění za trvání manželství na základě zákona.
(2) Společné jmění podléhá zákonnému režimu, nebo smluvenému režimu, anebo
režimu založenému rozhodnutím soudu.
Zákonný režim
§ 709
(1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba
manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co
a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo
zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního
majetku.
(2) Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.
(3) Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo
družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo
členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím
podle odstavce 1 jeho výlučné vlastnictví.
§ 710
Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže
a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který
přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání
každodenních nebo běžných potřeb rodiny.
§ 711
(1) O nabytí a pozbytí jednotlivých součástí společného jmění platí obecná ustanovení
tohoto zákona.

(2) Částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné
činnosti se stávají součástí společného jmění v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání
přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat.
(3) Pohledávky z výhradního majetku jen jednoho z manželů, které se mají stát
součástí společného jmění, se součástí společného jmění stávají dnem splatnosti.
§ 712
Není-li v této části zákona stanoveno jinak, použijí se pro společné jmění obdobně
ustanovení tohoto zákona o společnosti, popřípadě ustanovení o spoluvlastnictví.
Správa v zákonném režimu
§ 713
(1) Součásti společného jmění užívají, berou z nich plody a užitky, udržují je, nakládají
s nimi, hospodaří s nimi a spravují je oba manželé nebo jeden z nich podle dohody.
(2) Povinnosti a práva spojená se společným jměním nebo jeho součástmi náleží
oběma manželům společně a nerozdílně.
(3) Z právních jednání týkajících se společného jmění nebo jeho součástí jsou manželé
zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně.
§ 714
(1) V záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze
považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se
souhlasem druhého. Odmítá-li manžel dát souhlas bez vážného důvodu a v rozporu se
zájmem manželů, rodiny nebo rodinné domácnosti, či není-li schopen vůli projevit, může
druhý manžel navrhnout, aby souhlas manžela nahradil soud.
(2) Jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého manžela v případě, kdy souhlasu
bylo zapotřebí, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání.
§ 715
(1) Má-li být součást společného jmění použita k podnikání jednoho z manželů a
přesahuje-li majetková hodnota toho, co má být použito, míru přiměřenou majetkovým
poměrům manželů, vyžaduje se při prvním takovém použití souhlas druhého manžela. Byl-li
druhý manžel opomenut, může se dovolat neplatnosti takového jednání.
(2) Má-li být součást společného jmění použita k nabytí podílu v obchodní společnosti
nebo družstvu, nebo je-li důsledkem nabytí podílu ručení za dluhy společnosti nebo družstva
v rozsahu přesahujícím míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, platí odstavec 1
obdobně.

Smluvený režim
§ 716
(1) Snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od
zákonného režimu. Ujednají-li si smluvený režim manželé, upraví zpravidla své povinnosti a
práva týkající se již existujícího společného jmění. Ujedná-li se pro smluvený režim zpětný
účinek, nepřihlíží se k tomu.
(2) Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny.
§ 717
(1) Smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím
vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i v režimu rozšíření nebo zúžení
rozsahu společného jmění v zákonném režimu. Ustanovení o režimu oddělených jmění se
použijí obdobně v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství.
(2) Smluvený režim lze změnit dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu; taková
změna vyžaduje dohodu manželů nebo rozhodnutí soudu o součástech společného jmění v
dosavadním režimu.
§ 718
(1) Smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, ledaže to
zákon zakazuje; může se týkat zejména rozsahu, obsahu, doby vzniku zákonného nebo jiného
režimu společného jmění, jednotlivých věcí i jejich souborů. Smlouvou lze změnit zařazení již
existujících i upravit zařazení budoucích součástí jmění rozdílně od zákonného režimu.
(2) Smlouvou lze rovněž uspořádat majetkové poměry pro případ zániku manželství;
jedná-li se o uspořádání pro případ zániku manželství smrtí, považuje se v této části smlouva
za smlouvu dědickou, má-li její náležitosti.
(3) Smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné
domácnosti, ledaže jeden z manželů opustil trvale domácnost a odmítá se vrátit.
§ 719
(1) Smlouva o manželském majetkovém režimu nesmí svými důsledky vyloučit
schopnost manžela zabezpečovat rodinu.
(2) Smlouva o manželském majetkovém režimu se nesmí svým obsahem nebo účelem
dotknout práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou souhlasila; tato smlouva uzavřená bez
souhlasu třetí osoby nemá vůči ní právní účinky.
§ 720

(1) Smlouva snoubenců o manželském majetkovém režimu nabývá účinnosti
uzavřením manželství. Týká-li se smlouva již existující věci zapsané do veřejného seznamu,
lze provést do tohoto seznamu zápis změny až po uzavření manželství.
(2) Týká-li se smlouva manželů o manželském majetkovém režimu již existující věci
zapsané do veřejného seznamu, nabývá smlouva v této části účinky vůči třetím osobám
zápisem do tohoto seznamu, ledaže tento zákon stanoví jinak.
§ 721
(1) Smlouva o manželském majetkovém režimu se zapíše do veřejného seznamu, je-li
to v ní ujednáno; jinak na žádost obou manželů. Do seznamu se zapíše vše, co mění zákonný
majetkový režim manželů.
(2) Zápis provede bez zbytečného odkladu ten, kdo smlouvu sepsal, a není-li to
možné, ten, kdo seznam vede.
Správa ve smluveném režimu
§ 722
(1) Snoubenci i manželé mohou uzavřít smlouvu o správě toho, co je součástí
společného jmění, která se odchyluje od ustanovení § 713 a 714; ustanovení § 719 a 720
platí i pro tuto smlouvu.
(2) Smlouva podle odstavce 1 obsahuje ujednání o tom, který manžel bude spravovat
společné jmění nebo jeho součást a jakým způsobem.
§ 723
(1) Manžel, který spravuje společné jmění, právně jedná v záležitostech týkajících se
společného jmění samostatně, a to i v soudním nebo jiném řízení, ledaže je dále stanoveno
jinak.
(2) Manžel, který spravuje všechno společné jmění, může právně jednat jen se
souhlasem druhého manžela
a) při nakládání se společným jměním jako celkem,
b) při nakládání s obydlím, v němž je rodinná domácnost manželů, je-li toto obydlí součástí
společného jmění, nebo které je obydlím jednoho z nich, anebo obydlím nezletilého dítěte,
které nenabylo plné svéprávnosti a o něž manželé pečují, jakož i při ujednání trvalého
zatížení nemovité věci, která je součástí společného jmění.
(3) Ustanovení § 714 odst. 2 platí obdobně.

Režim založený rozhodnutím soudu
§ 724
(1) Je-li pro to závažný důvod, soud na návrh manžela společné jmění zruší nebo zúží
jeho stávající rozsah.
(2) Závažným důvodem je vždy skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své
pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu, že
manžela lze považovat za marnotratného, jakož i to, že manžel soustavně nebo opakovaně
podstupuje nepřiměřená rizika. Jako závažný důvod může být shledáno také to, že manžel
začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby.
§ 725
Režim založený rozhodnutím soudu lze změnit smlouvou manželů nebo rozhodnutím
soudu.
§ 726
(1) Soud může společné jmění poté, co je zrušil, obnovit; soud tak rozhodne zejména,
když pominou důvody zrušení společného jmění. To platí i v případě, že manžel navrhne, aby
společné jmění, jehož rozsah byl zúžen, bylo rozšířeno do zákonného rozsahu.
(2) Zaniklo-li společné jmění na základě zákona, soud jej na návrh manžela obnoví,
pokud je to v zájmu obou manželů.
§ 727
(1) Rozhodnutím soudu nelze vyloučit ani změnit ustanovení upravující obvyklé
vybavení rodinné domácnosti.
(2) Rozhodnutí soudu o změně, zrušení nebo obnovení společného jmění nesmí svými
důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu a nesmí se obsahem nebo účelem
dotknout práv třetí osoby, ledaže by s rozhodnutím souhlasila.
§ 728
Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu
Jedná-li manžel při správě společného jmění způsobem, který je ve zřejmém rozporu
se zájmem druhého manžela, rodiny nebo rodinné domácnosti, a snoubenci nebo manželé
neuzavřeli smlouvu o správě toho, co je součástí společného jmění, může soud na návrh
druhého manžela rozhodnout, jakým způsobem bude společné jmění spravováno.
Režim oddělených jmění

§ 729
V režimu oddělených jmění smí manžel nakládat se svým majetkem bez souhlasu
druhého manžela.
§ 730
Podnikají-li v režimu oddělených jmění manželé společně nebo jeden z manželů
podniká s pomocí druhého manžela, rozdělí si příjmy z podnikání, jak si v písemné formě
ujednali; jinak se příjmy rozdělí rovným dílem.
Ochrana třetích osob
§ 731
Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů za trvání společného jmění, může se věřitel při
výkonu rozhodnutí uspokojit i z toho, co je ve společném jmění.
§ 732
Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas
projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být
společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné
jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit
výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že
dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.
§ 733
Zavázal-li se jeden z manželů v době, od které do změny nebo vyloučení zákonného
majetkového režimu, ať smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu, uplynulo méně než
šest měsíců, může být pohledávka jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí
společného jmění, kdyby ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo.
§ 734
Je-li smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu, kterými byl zákonný majetkový
režim změněn nebo vyloučen, dotčeno právo třetí osoby, zejména věřitele, může tato osoba
své právo uplatnit u příležitosti vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění,
stejně, jako by ke smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo; přitom se použije §
742.
§ 735
Zvláštní ustanovení
Neuzavřou-li spolu manželé, kteří mají v úmyslu dosáhnout rozvodu manželství

způsobem uvedeným v § 757, dohodu o uspořádání majetkových povinností a práv pro
případ rozvodu, v níž pod podmínkou, že manželství bude rozvedeno, rovněž ujednají, jak
budou v době odděleného hospodaření nabývat práva a zavazovat se, platí pro dobu
odděleného hospodaření manželů ustanovení o společném jmění přiměřeně, ledaže tento
zákon stanoví jinak.
Vypořádání společného jmění
§ 736
Je-li společné jmění zrušeno nebo zanikne-li, anebo je-li zúžen jeho stávající rozsah,
provede se likvidace dosud společných povinností a práv jejich vypořádáním. Dokud zúžené,
zrušené nebo zaniklé společné jmění není vypořádáno, použijí se pro ně ustanovení o
společném jmění přiměřeně.
§ 737
(1) Vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Bylo-li její právo
vypořádáním dotčeno, může se třetí osoba domáhat, aby soud určil, že je vypořádání vůči ní
neúčinné.
(2) Vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely.
§ 738
(1) Dohoda o vypořádání má vždy účinky ke dni, kdy společné jmění bylo zúženo,
zrušeno nebo zaniklo, bez ohledu na to, zda dohoda byla uzavřena před anebo po zúžení,
zrušení nebo zániku společného jmění. Je-li však předmětem vypořádání věc, která se
zapisuje do veřejného seznamu, nabývá dohoda právních účinků v části týkající se této věci
zápisem do veřejného seznamu.
(2) Platnosti dohody o vypořádání nebrání, týká-li se jen části společných
majetkových povinností a práv.
§ 739
(1) Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání
manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i
smlouva o převodu vlastnického práva.
(2) Nevyžaduje-li dohoda o vypořádání písemnou formu a požádá-li o to jeden z
manželů, doručí mu druhý manžel potvrzení, jak se vypořádali.
§ 740
Nedohodnou-li se manželé o vypořádání, může každý z nich navrhnout, aby rozhodl
soud. O vypořádání rozhoduje soud podle stavu, kdy nastaly účinky zúžení, zrušení nebo

zániku společného jmění.
§ 741
Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání
toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na
vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že
a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny
nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich
podíly jsou stejné,
c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou
stejné.
§ 742
(1) Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo neuplatní-li se
ustanovení § 741, použijí se pro vypořádání tato pravidla:
a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní
majetek,
c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku
vynaložil na společný majetek,
d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o
rodinnou domácnost,
f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových
hodnot náležejících do společného jmění.
(2) Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek
manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na
společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená
podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo,
zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad
vynaložen.
Některá ustanovení o bydlení manželů

§ 743
(1) Manželé mají obydlí tam, kde mají rodinnou domácnost.
(2) Žádá-li manžel z vážných důvodů o přeložení rodinné domácnosti, má mu druhý
manžel vyhovět, ledaže důvody pro setrvání převažují nad důvody pro tuto změnu.
(3) Manželé se mohou dohodnout, že budou bydlet trvale odděleně. Dohoda
manželů o odděleném bydlení má stejné právní účinky jako opuštění rodinné domácnosti s
úmyslem žít trvale jinde.
§ 744
Je-li obydlím manželů dům nebo byt, k němuž má jeden z manželů výhradní právo
umožňující v domě nebo bytě bydlet, a je-li to jiné právo než závazkové, vznikne uzavřením
manželství druhému manželu právo bydlení. Vznikne-li jednomu z manželů takové výhradní
právo za trvání manželství, vznikne tím druhému z manželů právo bydlení.
§ 745
(1) Je-li obydlím manželů dům nebo byt, k němuž měl jeden z manželů ke dni
uzavření manželství nájemní právo, vznikne uzavřením manželství k domu nebo bytu oběma
manželům společné nájemní právo; při pozdějším uzavření nájemní smlouvy vzniká oběma
manželům společné nájemní právo účinností smlouvy. To platí obdobně i v případě jiného
obdobného závazkového práva.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, ujednají-li si manželé něco jiného.
§ 746
(1) Mají-li manželé k domu nebo bytu společné nájemní právo, jsou zavázáni a
oprávněni společně a nerozdílně.
(2) Manžel, který má právo bydlení, má postavení ručitele svého manžela.
§ 747
(1) Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem, ve kterém se
nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení
manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může
bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela
takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož
výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželovi nebo rodině
po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.
(2) Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela v rozporu s odstavcem 1, může se
tento manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.

§ 748
(1) Mají-li manželé společné nájemní právo k domu nebo bytu, ve kterém se nachází
rodinná domácnost manželů nebo rodiny, platí § 747 odst. 1 věta první obdobně. Manžel
nesmí bez souhlasu druhého manžela nájem ukončit, nebo jej omezit právem, jehož výkon je
neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny.
(2) Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela v rozporu s odstavcem 1, může se
tento manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.
§ 749
Souhlas manžela podle § 747 a 748 vyžaduje písemnou formu.
§ 750
(1) Dohodnou-li se manželé, popřípadě snoubenci, odchylně od ustanovení § 747 a
748, nesmí dohoda zhoršit postavení jejich společného nezletilého dítěte, které nenabylo
plné svéprávnosti, které žije s nimi v rodinné domácnosti a vůči kterému mají vyživovací
povinnost, popřípadě nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a bylo svěřeno do
společné péče manželů nebo jednoho z nich; dohoda se dále nesmí dotknout práv třetích
osob, ledaže s takovou dohodou souhlasily.
(2) Dohoda i souhlas třetích osob podle odstavce 1 vyžadují písemnou formu.
Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
§ 751
(1) Stane-li se další společné bydlení manželů v domě nebo bytě, v němž se nachází
rodinná domácnost manželů, pro jednoho z nich nesnesitelné z důvodu tělesného nebo
duševního násilí vůči manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti manželů žije, může
soud na návrh dotčeného manžela omezit, popřípadě i vyloučit na určenou dobu právo
druhého manžela v domě nebo bytě bydlet.
(2) Stejně jako v odstavci 1 lze postupovat v případě, že se jedná o manžele
rozvedené, jakož i v případě, kdy manželé nebo rozvedení manželé bydlí společně jinde než v
rodinné domácnosti.
§ 752
Omezení, popřípadě vyloučení práva manžela v domě nebo bytě bydlet, určí soud
nejdéle na dobu šesti měsíců. Soud na návrh rozhodne znovu, jsou-li pro to zvlášť závažné
důvody.
§ 753

Právo domáhat se ochrany proti domácímu násilí má také každá jiná osoba, která žije
spolu s manžely nebo rozvedenými manžely v rodinné domácnosti.
Díl 5
Zánik manželství
Oddíl 1
Obecné ustanovení
§ 754
Manželství zaniká jen z důvodů stanovených zákonem.
Oddíl 2
Rozvod manželství
§ 755
(1) Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a
nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.
(2) Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, byl-li
by rozvod v rozporu
a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán
zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u
opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu,
nebo
b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně
nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné
okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po
dobu tří let.
(3) Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství
nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.
§ 756
Soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu manželství, a
přitom zjišťuje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak.
§ 757

(1) Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů,
soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že
shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu,
je pravdivé a pokud
a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle
než šest měsíců nežijí,
b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli
na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,
c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě
výživného pro dobu po tomto rozvodu.
(2) Dohody uvedené v odstavci 1 písm. c) vyžadují písemnou formu a podpisy musí
být úředně ověřeny.
§ 758
Manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to,
zda mají, popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů
manželské společenství zjevně obnovit nechce.
Oddíl 3
Následky zániku manželství
§ 759
Příjmení rozvedeného manžela
Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu
manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy,
hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému
příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat
napříště jen své dřívější příjmení.
Výživné rozvedeného manžela
§ 760
(1) Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj
původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném
rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na
věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o
společné dítě rozvedených manželů.

(2) Při rozhodování o výživném nebo o jeho výši vezme soud zřetel, jak dlouho
rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno, jakož i zda
a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila
závažná překážka,
b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem,
c) se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost,
d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu
povahy trestného činu, nebo
e) je dán jiný obdobně závažný důvod.
(3) Pro vyživovací povinnost rozvedených manželů platí obdobně obecná ustanovení
o výživném.
§ 761
(1) Rozsah vyživovací povinnosti a způsob poskytování výživného se řídí dohodou
manželů nebo rozvedených manželů; ujednají-li si, že se výživné nahradí odbytným, zanikne
právo rozvedeného manžela na výživné poskytnutím odbytného.
(2) Nedojde-li k dohodě rozvedených manželů o výživném, může potřebný bývalý
manžel navrhnout, aby o vyživovací povinnosti druhého manžela rozhodl soud.
§ 762
(1) Nedohodnou-li se manželé nebo rozvedení manželé o výživném, může manžel,
který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla
rozvodem způsobena závažná újma, navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost
bývalého manžela i v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě
stejnou životní úroveň. Právo rozvedeného manžela na výživné lze v tomto případě
považovat za důvodné jen po dobu okolnostem přiměřenou, nejdéle však po dobu tří let od
rozvodu.
(2) Dopustil-li se bývalý manžel vůči druhému manželovi jednání, které naplňuje
znaky domácího násilí, nemá právo na výživné podle odstavce 1, ač by jinak podmínky
přiznání práva na výživné splňoval.
§ 763
Právo rozvedeného manžela na výživné zanikne, uzavře-li oprávněný rozvedený
manžel nové manželství, nebo vstoupí-li do registrovaného partnerství.

Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství
§ 764
(1) Zanikne-li manželství smrtí manžela, posoudí se majetkové povinnosti a práva
bývalých manželů v rámci řízení o dědictví podle toho majetkového režimu, který existoval
mezi manžely, popřípadě i podle pokynů, které zemřelý manžel ještě za svého života ohledně
svého majetku pro případ smrti učinil; jinak se použijí pravidla uvedená v § 742, s výjimkou §
742 odst. 1 písm. c), ledaže se pozůstalý manžel dohodne s dědici o vypořádání jinak.
(2) Byl-li manžel prohlášen za mrtvého, posoudí se jeho majetkové povinnosti a práva
ke dni, který je v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den jeho smrti.
§ 765
(1) Zanikne-li manželství rozvodem, spravují se majetkové povinnosti a práva
rozvedených manželů dohodou manželů nebo rozvedených manželů.
(2) Nedohodnou-li se rozvedení manželé o vypořádání, může bývalý manžel podat
návrh na vypořádání rozhodnutím soudu.
Bydlení po zániku manželství
§ 766
(1) Zaniklo-li manželství smrtí manžela a manželé měli společné nájemní právo k
domu nebo bytu, v němž se nacházela jejich rodinná domácnost, zůstane nájemcem bytu
pozůstalý manžel. Svědčilo-li manželům k domu nebo bytu společně jiné závazkové právo,
zůstane oprávněným pozůstalý manžel.
(2) Zaniklo-li manželství smrtí manžela a nájemní právo k domu nebo bytu, v němž se
nacházela rodinná domácnost manželů, měl jen jeden z nich, použijí se ustanovení o nájmu
bytu.
§ 767
(1) Zaniklo-li manželství smrtí manžela, který měl k domu nebo bytu, v němž se
nacházela rodinná domácnost manželů, výhradní právo umožňující v domě nebo bytě bydlet,
a bylo-li to jiné právo než závazkové, zatímco druhý manžel měl v domě nebo bytě právo
bydlení, zanikne tomuto manželu právo bydlení, pokud výhradní právo zemřelého manžela
přešlo na jinou osobu než na pozůstalého manžela. To neplatí, nelze-li na pozůstalém
manželu spravedlivě žádat, aby dům nebo byt opustil.
(2) Je-li to přiměřené poměrům pozůstalého manžela, především proto, že pečuje o
nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, o něž manželé pečovali, nebo o nezletilé
dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, jehož rodičem je zemřelý manžel, anebo o dítě
nezaopatřené, které s pozůstalým manželem žije, může soud na návrh pozůstalého manžela

založit v jeho prospěch právo odpovídající věcnému břemenu bydlení podle okolností
případu, nejdéle však do doby, než takové dítě nabude trvale schopnost samo se živit, a za
úplatu srovnatelnou s nájemným v místě obvyklým; toto právo nezanikne, nabude-li dítě
schopnost samo se živit jen na přechodnou dobu.
(3) Měl-li pozůstalý manžel právo bydlet z jiného důvodu, použijí se odstavce 1 a 2
obdobně.
§ 768
(1) Zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé měli k domu nebo bytu, v němž se
nacházela jejich rodinná domácnost, stejné, nebo společné právo, a nedohodnou-li se, kdo
bude v domě nebo bytě dále bydlet, zruší soud na návrh jednoho z nich podle okolností
případu dosavadní právo toho z rozvedených manželů, na kterém lze spravedlivě žádat, aby
dům nebo byt opustil, a popřípadě zároveň rozhodne o způsobu náhrady za ztrátu práva;
přitom přihlédne zejména k tomu, kterému z rozvedených manželů byla svěřena péče o
nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které manželé pečovali, jakož i ke
stanovisku pronajímatele, půjčitele nebo jiné osoby v obdobném postavení.
(2) Rozvedený manžel, který má dům nebo byt opustit, má právo tam bydlet, dokud
mu druhý manžel nezajistí náhradní bydlení, ledaže mu v řízení podle odstavce 1 náhrada
nebyla přiznána; v tomto případě má právo v domě nebo bytě bydlet nejdéle jeden rok. Bylali mu však svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které manželé
pečovali za trvání manželství, nebo o dítě nezaopatřené, které s ním žije, může soud na
návrh tohoto manžela založit v jeho prospěch právo bydlení; ustanovení § 767 odst. 2 platí
obdobně.
§ 769
Zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé neměli k domu nebo bytu, v němž se
nacházela jejich rodinná domácnost, stejné, popřípadě společné právo, a manželé,
popřípadě rozvedení manželé se nedohodnou o dalším bydlení manžela, který má v domě
nebo bytě pouze právo bydlet, popřípadě jiné právo, které je slabší než právo druhého
manžela, rozhodne soud na návrh manžela, který má k domu nebo bytu právo vlastnické
nebo jiné věcné právo, popřípadě výhradní právo nájemní nebo jiné závazkové právo, o
povinnosti druhého manžela se vystěhovat; ustanovení § 767 odst. 2 platí obdobně.
§ 770
Zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé měli v domě nebo bytě právo bydlet, s tím,
že jedno právo bylo odvozeno od druhého, má právo žádat vystěhování toho z rozvedených
manželů, který měl jen právo odvozené, ten, kdo má k domu nebo bytu věcné nebo
závazkové právo, od kterého bylo právo druhého z manželů bydlet přímo odvozeno.

ČÁST TŘETÍ

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
HLAVA II
Díl 4
Oddíl 5
Bytové spoluvlastnictví
Pododdíl 1
Obecná ustanovení
§ 1158
(1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím
jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dům
alespoň s dvěma byty.
(2) Co je stanoveno v tomto oddílu o bytu, platí také pro nebytový prostor, jakož i pro
soubor bytů nebo nebytových prostorů.
§ 1159
Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných
částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.
Společné části
§ 1160
(1) Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit
vlastníkům jednotek společně.
(2) Společnými jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež
vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, stavební části podstatné pro
zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování
bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu.
To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému
užívání.
§ 1161
Neurčí-li se podíly na společných částech se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění
bytu nebo jako stejné, platí, že jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu k
celkové podlahové ploše všech bytů v domě.
§ 1162

(1) Jsou-li podíly na společných částech určeny jinak než poměrem velikosti
podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě nebo než jako stejné,
má vlastník jednotky právo domáhat se změny tohoto určení, pokud se okolnosti změnily tak
podstatně, že určení jeho podílu na společných částech je zjevně nespravedlivé.
(2) Nedojde-li na návrh vlastníka jednotky ke změně prohlášení (§ 1169), změní
prohlášení soud.
Pododdíl 2
Vznik jednotky
§ 1163
Výstavba

Zavázaly-li se k tomu strany v souvislosti se stavbou domu nebo jeho změnou,
vznikne jednotka výstavbou, pokud je dům alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již
navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí a byt je uzavřen obvodovými
stěnami.
§ 1164
Zápis do veřejného seznamu
(1) Zápisem do veřejného seznamu jednotka vznikne, pokud vlastník nebo osoba k
tomu oprávněná z jiného věcného práva prohlášením rozdělí své právo k domu a pozemku
na vlastnické právo k jednotkám.
(2) Zápisem do veřejného seznamu jednotka vznikne i v případě, že si to ujednají
spoluvlastníci při oddělení ze spoluvlastnictví nebo při jeho zrušení a vypořádání, nebo že si
to ujednají manželé při změně rozsahu nebo při vypořádání společného jmění. Ustanovení o
prohlášení se na tato ujednání použijí přiměřeně.
§ 1165
Rozhodnutí soudu
Jednotka vznikne, pokud o tom rozhodne soud při oddělení ze spoluvlastnictví, při
zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, při zúžení společného jmění nebo při vypořádání
společného jmění.
Prohlášení

§ 1166

(1) Při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám se uvedou
alespoň
a) údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území,
b) údaje o jednotce, zejména
1. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu
užívání,
2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské
povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku
určité jednotky,
3. velikost podílů na společných částech,
c) jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce
na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich.
(2) Má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve
vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství
vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků“). Nevznikne-li v souvislosti s rozdělením
společenství vlastníků, určí prohlášení správce pravidla pro správu domu, pravidla pro
užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku.
(3) K prohlášení se přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující
polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.
§ 1167
Dojde-li k zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu, nelze
prohlášení prohlásit za neplatné ani nelze určit, že vlastnické právo k jednotce nevzniklo, v
případě, že věcné právo k jednotce nabyla další osoba.
§ 1168
Odstranění vady prohlášení
(1) Vymezuje-li prohlášení jednotku neurčitým nebo nesprávným způsobem a
neodstraní-li je původce prohlášení bez zbytečného odkladu poté, co ho na vadu upozornila
osoba, která na tom má právní zájem, mohou vadu odstranit vlastníci dotčených jednotek
společným prohlášením. Nedojde-li k tomu, rozhodne o odstranění vady soud na návrh
osoby, která na tom má právní zájem.
(2) Určí-li prohlášení neurčitě nebo nesprávně podíl vlastníka jednotky na společných
částech, nepřihlíží se k tomu.
§ 1169

Změna prohlášení
(1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Je-li jednotka zatížena, lze prohlášení
změnit s předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva.
(2) Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně
jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v
písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou
většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.
Pododdíl 3
Výstavba domu s jednotkami
§ 1170
Smlouva o výstavbě
(1) Smlouvou o výstavbě se strany zavazují podílet se společně na výstavbě,
dokončení nebo na změně domu za účelem zřízení nebo změny jednotek. Pro práva a
povinnosti stran platí přiměřeně ustanovení tohoto zákona o společnosti.
(2) Ve smlouvě strany ujednají alespoň
a) údaje stanovené jako náležitosti prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na
vlastnické právo k jednotkám,
b) způsob úhrady nákladů výstavby, popřípadě ocenění svépomocně prováděných prací,
c) velikost spoluvlastnických podílů k domu, a má-li být dům součástí pozemku, velikost
spoluvlastnických podílů k pozemku, na dobu, než výstavbou vznikne první jednotka;
spoluvlastnické podíly se určí ve velikosti odpovídající velikosti podílu vlastníka jednotky na
společných částech, a
d) má-li výstavbou vzniknout dům alespoň s pěti jednotkami, náležitosti stanov společenství
vlastníků, pokud již nebylo založeno.
(3) Smlouva vyžaduje písemnou formu.
§ 1171
Je-li smlouva o výstavbě uzavřena v době, kdy je dům již rozestavěn, ale byty ještě
rozestavěny nejsou, ujednají si strany velikost spoluvlastnických podílů k nemovité věci ve
velikosti odpovídající velikosti spoluvlastnických podílů budoucích vlastníků jednotek na
společných částech.
§ 1172

(1) Má-li jednotka vzniknout nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou domu a
nejsou-li v domě jednotky dosud vymezeny, ujednají strany ve smlouvě i vymezení jednotek
v domě a vlastník nebo osoba k tomu oprávněná z jiného věcného práva převede na zájemce
o nabytí nové jednotky spoluvlastnický podíl k nemovité věci ve velikosti odpovídající
velikosti jeho spoluvlastnického podílu jako vlastníka jednotky na společných částech.
(2) Má-li vzniknout nová jednotka nebo má-li být dosavadní jednotka změněna
nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou v domě, kde jsou jednotky již vymezeny,
ujednají strany ve smlouvě i změny velikosti spoluvlastnických podílů po vzniku nové
jednotky nebo změně dosavadní jednotky a jejich převody tak, aby odpovídaly nově určeným
velikostem spoluvlastnických podílů.
§ 1173
Neobsahuje-li smlouva o výstavbě výslovné ujednání o odchylkách od určení
jednotek, považuje se výstavba za řádnou, pokud je odchylka jen nepatrná a dotčený
spoluvlastník ji měl a mohl rozumně očekávat. Nedohodnou-li se strany, rozhodne soud, jak
se důsledky odchylky od určení jednotek vypořádají.
§ 1174
(1) Vznikne-li výstavbou dům, zůstanou strany až do vzniku jednotky podílovými
spoluvlastníky nemovité věci.
(2) Vznikem jednotky se podílové spoluvlastnictví nemovité věci mění v bytové
spoluvlastnictví.
Pododdíl 4
Práva a povinnosti vlastníka jednotky
§ 1175
(1) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně
upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky
výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.
(2) Vlastník jednotky udržuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled
domu; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném
užívání.
§ 1176
Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se
pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly
seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž
umožnil přístup do domu nebo bytu.

§ 1177
(1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob,
které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné
za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl
dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.
(2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu
domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v
souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li
vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této
osoby.
§ 1178
Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a
adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.
§ 1179
Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu
hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet
do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.
§ 1180
(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve
výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen
některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k
povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat
tuto část na vlastní náklad.
(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích
orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na
každou jednotku stejně.
§ 1181
(1) Vlastník jednotky platí zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu
(služby) a má právo, aby mu osoba odpovědná za správu domu zálohy včas vyúčtovala,
zpravidla nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období.
(2) Není-li určena doba splatnosti nedoplatku nebo přeplatku záloh, jsou splatné k
témuž dni do tří měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.
§ 1182

Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověření,
zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu
předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu.
§ 1183
(1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné
změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu
nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich
přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro
umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.
(2) Při poškození jednotky prováděním prací podle odstavce 1, nahradí vlastníku
jednotky škodu společenství vlastníků, a nevzniklo-li, nahradí ji poměrně spoluvlastníci
domu. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí
škodu sám.
§ 1184
Na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky může
soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu
vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím
práva ostatních vlastníků jednotek.
§ 1185
Spoluvlastnictví jednotky
(1) Vlastník jednotky může své právo k jednotce rozdělit na podíly, ledaže to bylo
vyloučeno.
(2) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich
práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají
jednotku ve společném jmění.
Zvláštní ustanovení o převodu jednotky
§ 1186
(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu
domu povinnost příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat.
(2) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby
odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na
nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele
jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

§ 1187
(1) Vznikla-li jednotka rozdělením práva k domu nebo pozemku na vlastnické právo k
jednotkám, má nájemce bytu předkupní právo k jednotce při jejím prvním převodu. To platí i
v případě nájmu nebytového prostoru, pokud byl pronajat v souvislosti s bytem v tomtéž
domě. Předkupní právo zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od její
účinnosti.
(2) Je-li nájemcem právnická osoba, ustanovení odstavce 1 se nepoužije.
§ 1188
(1) Vznikne-li jednotka v domě ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví právnické osoby
a je-li nájemcem člen nebo společník této právnické osoby, který se podílel prací nebo
majetkovou účastí na pořízení nemovité věci, lze vlastnické právo k jednotce převést jen na
něho. To platí i v případě, že se na pořízení nemovité věci podílel právní předchůdce
společníka nebo člena.
(2) Vyžaduje-li jiný právní předpis k platnosti převodu stanovení hodnoty
převáděného majetku na základě posudku znalce jmenovaného soudem, jeho ustanovení se
nepoužijí.
Pododdíl 5
Správa domu a pozemku
§ 1189
(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v
zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako
funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti
spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou,
stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením
zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu.
(2) Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k
užívání jen některému spoluvlastníku.
§ 1190
Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevznikloli společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.
Správa bez vzniku společenství vlastníků
§ 1191
Nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí se na správu pravidla určená v prohlášení a

pro rozhodování ve věcech správy se přiměřeně použijí ustanovení o shromáždění; k
rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce.
§ 1192
(1) Má-li některý vlastník jednotky na společných částech podíl větší než poloviční,
stává se správcem. Není-li takový vlastník jednotky, zvolí vlastníci jednotek správce většinou
hlasů. Na návrh některého vlastníka jednotky soud správce odvolá a jmenuje nového
správce, pokud je pro to důležitý důvod.
(2) Správce může samostatně činit, co je nutné k zachování spravovaného majetku;
pokud je určeno něco jiného, nepřihlíží se k tomu. To neplatí pro rozhodování o
záležitostech, které podle tohoto zákona náleží do působnosti shromáždění.
§ 1193
Jedná-li se o dům, kde je méně než pět jednotek, nepřihlíží se při rozhodování
vlastníků jednotek k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků
jednotek.
Společenství vlastníků
§ 1194
(1) Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy
domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k
povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na
podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.
(2) Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím
jednotky. Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého
podílu na společných částech.
§ 1195
(1) Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely
správy domu a pozemku.
(2) K právnímu jednání, kterým společenství vlastníků zajistí dluh jiné osoby, se
nepřihlíží.
§ 1196
(1) Společenství vlastníků právně jedná v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i s
třetími osobami.
(2) Vzniknou-li vlastníkům jednotek práva vadou jednotky, zastupuje společenství

vlastníků vlastníky jednotek při uplatňování těchto práv.
§ 1197
Sdruží-li se společenství vlastníků s jiným společenstvím vlastníků ke spolupráci při
naplňování svého účelu nebo stane-li se členem právnické osoby sdružující společenství
vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k
jiné majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských
příspěvků. Zaváže-li se společenství vlastníků podílet se na ztrátě jiné osoby, hradit její dluhy
nebo je zajistit, nepřihlíží se k tomu.
§ 1198
(1) Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde
je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději
po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce.
(2) Do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce,
pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. To neplatí při nabytí jednotky do
vlastnictví prvním vlastníkem.
§ 1199
Je-li v domě méně než pět jednotek, může být společenství vlastníků založeno, pokud
s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek.
§ 1200
Založení společenství vlastníků
(1) Společenství vlastníků se založí schválením stanov. Nebylo-li společenství
vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k
jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, vyžaduje se ke schválení stanov souhlas
vlastníků všech jednotek.
(2) Stanovy obsahují alespoň
a) název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství
vlastníků vzniklo,
b) sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném
vhodném místě,
c) členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování,
d) určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období,
jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení,

e) určení prvních členů statutárního orgánu,
f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen
služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.
(3) Stanovy vyžadují formu veřejné listiny. To neplatí, zakládá-li se společenství
prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám
ujednáním ve smlouvě o výstavbě.
§ 1201
Bylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a
pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, nepřihlíží
se k změnám stanov provedeným před vznikem společenství vlastníků.
§ 1202
(1) Dokud má některý zakladatel společenství vlastníků většinu hlasů, je správcem
domu a pozemku. Pro tento účel se na strany smlouvy o výstavbě hledí jako na jednu osobu.
(2) Na správu se použijí pravidla určená v prohlášení a pro rozhodování ve věcech
správy se obdobně použijí ustanovení o shromáždění. K rozhodnutí svolá vlastníky jednotek
správce; při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech
ostatních vlastníků jednotek.
§ 1203
Ztratí-li správce většinu hlasů, podá nejpozději do šedesáti dnů jako statutární orgán
společenství vlastníků návrh na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku a
nejpozději do devadesáti dnů svolá shromáždění. Neučiní-li to, může tak učinit kterýkoli
vlastník jednotky.
§ 1204
Vznik společenství vlastníků
Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
§ 1205
Orgány společenství vlastníků
(1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor,
ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků. Zřídí-li

stanovy další orgány, nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo
statutárnímu orgánu.
(2) Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako
člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného
právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.
Shromáždění

§ 1206
(1) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů
odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky
společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.
(2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají
většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných
vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.
§ 1207
(1) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně
jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří
mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito
vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.
(2) Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní
svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.
§ 1208
Do působnosti shromáždění patří
a) změna stanov,
b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření
společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro
příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
e) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen
služeb na jednotky,

f) rozhodování
1. o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
2. o změně účelu užívání domu nebo bytu,
3. o změně podlahové plochy bytu,
4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,
5. o změně podílu na společných částech,
6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
7. o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou
prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,
g) udělování předchozího souhlasu
1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou
prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to neplatí, pokud stanovy
určí něco jiného,
3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek
úvěru,
4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky
v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,
h) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku,
i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny
smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,
i) rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si
shromáždění k rozhodnutí vyhradí.
§ 1209
(1) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i
společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti
rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle
napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky
o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.
(2) Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby
rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které
nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.
Rozhodnutí mimo zasedání
§ 1210
(1) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je
oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na
který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo

zasedání.
(2) V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy.
§ 1211
Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho
posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky
vyjádřit. Neurčí-li stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dní.
§ 1212
K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne,
měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění
návrhu rozhodnutí.
§ 1213
Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a
pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez
zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo
usnesení navrhl.
§ 1214
Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy
vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na
společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak
než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků
jednotek.
Zrušení společenství vlastníků
§ 1215
(1) Společenství vlastníků se zrušuje dnem zániku vlastnického práva ke všem
jednotkám v domě.
(2) Rozhodnutím vlastníků jednotek lze společenství vlastníků zrušit, pokud bylo
založeno dobrovolně nebo pokud počet jednotek v domě klesl na méně než pět. V takovém
případě vlastníci jednotek přijmou pravidla pro správu domu a pozemku a pro příspěvky na
ni.
§ 1216
Při zrušení společenství vlastníků se neprovádí likvidace. Práva a povinnosti
společenství vlastníků přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek v poměru

stanoveném podle podílu každého vlastníka jednotky na společných částech.
Pododdíl 6
Zrušení bytového spoluvlastnictví
§ 1217
(1) Dohodnou-li se vlastníci jednotek o přeměně bytového vlastnictví v podílové
spoluvlastnictví nemovité věci, změní se bytové vlastnictví v podílové spoluvlastnictví
zápisem do veřejného seznamu. Má se za to, že se velikost spoluvlastnického podílu každého
spoluvlastníka rovná velikosti podílu, jaký měl jako vlastník jednotky na společných částech.
(2) Jsou-li všechny jednotky v domě ve společném jmění a dohodnou-li se manželé o
přeměně bytového vlastnictví na vlastnictví nemovité věci ve společném jmění, změní se
bytové vlastnictví ve vlastnictví nemovité věci ve společném jmění zápisem do veřejného
seznamu.
(3) Dohoda podle odstavců 1 a 2 vyžaduje písemnou formu.
§ 1218
(1) Má-li ke všem jednotkám v domě vlastnické právo jediný vlastník a prohlásí-li, že
mění vlastnické právo k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci, bytové vlastnictví
zanikne zápisem do veřejného seznamu.
(2) Prohlášení vyžaduje písemnou formu.
§ 1219
Je-li jednotka zatížena, vyžaduje se k platnosti dohody nebo prohlášení o zrušení
bytového vlastnictví souhlas osoby oprávněné z věcného práva udělený v písemné formě.
Pododdíl 7
Společná ustanovení
§ 1220
(1) Změní-li se prohlášení, vyhotoví jeho úplné znění osoba odpovědná za správu
domu a bez zbytečného odkladu je založí do sbírky listin u orgánu, u něhož je nemovitá věc
zapsána ve veřejném seznamu; to platí i v případě, že jsou náležitosti prohlášení obsaženy ve
smlouvě o výstavbě.
(2) Je-li osoba odpovědná za správu domu zapsána do veřejného rejstříku, založí bez
zbytečného odkladu prohlášení v úplném znění i do sbírky listin u orgánu, který vede veřejný
rejstřík.
§ 1221

Nevyplývá-li z ustanovení o společenství vlastníků něco jiného, použijí se přiměřeně
ustanovení o spolku. Nepoužijí se však ustanovení o shromáždění delegátů, dílčích členských
schůzích ani o náhradní členské schůzi.
§ 1222
Prováděcí právní předpis stanoví, jakým způsobem se vypočte podlahová plocha bytu
v jednotce, o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné, a podrobnosti o
činnostech týkajících se správy domu a pozemku.

ČÁST ČTVRTÁ
RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
HLAVA I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH
Díl 1
Vznik závazků a jejich obsah
§ 1721
Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a
dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.
§ 1722
Plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a odpovídat zájmu
věřitele, i když tento zájem není jen majetkový.
§ 1723
(1) Závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti,
která je k tomu podle právního řádu způsobilá.
(2) Ustanovení o závazcích, které vznikají ze smluv, se použijí přiměřeně i na závazky
vznikající na základě jiných právních skutečností.
Díl 2
Smlouva

Oddíl 1
Obecná ustanovení
§ 1724
(1) Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem
smlouvy.
(2) Ustanovení o smlouvách se použijí přiměřeně i na projev vůle, kterým se jedna
osoba obrací na osoby jiné, ledaže to vylučuje povaha projevu vůle nebo zákon.
§ 1725
Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. V mezích právního řádu je
stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah.
§ 1726
Považují-li strany smlouvu za uzavřenou, ač si ve skutečnosti neujednaly náležitost, již
měly ve smlouvě ujednat, hledí se na projev jejich vůle jako na uzavřenou smlouvu, lze-li,
zvláště s přihlédnutím k jejich následnému chování, rozumně předpokládat, že by smlouvu
uzavřely i bez ujednání této náležitosti. Dala-li však některá ze stran již při uzavírání smlouvy
najevo, že dosažení shody o určité náležitosti je předpokladem uzavření smlouvy, má se za
to, že smlouva uzavřena nebyla; tehdy ujednání o ostatních náležitostech strany nezavazuje,
ani byl-li o nich vyhotoven zápis.
§ 1727
Každá z několika smluv uzavřených při témže jednání nebo zahrnutých do téže listiny
se posuzuje samostatně. Plyne-li z povahy několika smluv nebo z jejich účelu známého
stranám při uzavření smlouvy, že jsou na sobě závislé, je vznik každé z nich podmínkou
vzniku ostatních smluv. Zánik závazku z některé z nich bez uspokojení věřitele zrušuje ostatní
závislé smlouvy, a to s obdobnými právními účinky.
§ 1728
(1) Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře,
ledaže jednání o smlouvě zahájí nebo v takovém jednání pokračuje, aniž má úmysl smlouvu
uzavřít.
(2) Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové
a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o
možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.
§ 1729

(1) Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako
vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé
strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý
důvod.
(2) Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom
rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.
§ 1730
(1) Poskytnou-li si strany při jednání o smlouvě údaje a sdělení, má každá ze stran
právo vést o nich záznamy, i když smlouva nebude uzavřena.
(2) Získá-li strana při jednání o smlouvě o druhé straně důvěrný údaj nebo sdělení,
dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu.
Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
Oddíl 2
Uzavření smlouvy
Návrh na uzavření smlouvy
§ 1731
Z návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „nabídka“) musí být zřejmé, že ten, kdo jej
činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí.
§ 1732
(1) Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje
podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a
nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, budeli nabídka přijata.
(2) Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu
učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s
výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.
§ 1733
Projev vůle, který nevyhovuje § 1732, není nabídkou a nemůže být proto přijat.
Obsahuje-li projev vůle slib plnění za určitý výkon nebo výsledek, jedná se o veřejný příslib,
jinak o pouhou výzvu k podání nabídky. Totéž platí o projevu, který směřuje vůči neurčitému
okruhu osob nebo který má povahu reklamy, pokud z něho jasně neplyne něco jiného.
§ 1734

Nabídka učiněná ústně musí být přijata bezodkladně, ledaže něco jiného plyne z
jejího obsahu nebo z okolností, za nichž se stala. To platí i tehdy, byla-li přítomné osobě
předložena nabídka učiněná v písemné formě.
§ 1735
Nabídka učiněná v písemné formě vůči nepřítomné osobě musí být přijata ve lhůtě
uvedené v nabídce. Není-li lhůta uvedena, lze nabídku přijmout v době přiměřené povaze
navrhované smlouvy a rychlosti prostředků, jež navrhovatel použil pro zaslání nabídky.
§ 1736
Nabídka je neodvolatelná, je-li to v ní výslovně vyjádřeno, anebo dohodnou-li se tak
strany. Nabídka je rovněž neodvolatelná, plyne-li to z jednání stran o uzavření smlouvy, z
jejich předchozího obchodního styku, anebo ze zvyklostí.
§ 1737
Zrušení nabídky
I když je nabídka neodvolatelná, lze ji zrušit, pokud zrušovací projev dojde druhé
straně před doručením nabídky nebo alespoň současně s ním.
§ 1738
Odvolání nabídky
(1) I když je nabídka odvolatelná, nelze ji odvolat ve lhůtě určené pro její přijetí,
ledaže se to v nabídce vyhradí. Odvolatelnou nabídku lze odvolat, jen pokud odvolání dojde
druhé straně dříve, než ta odeslala přijetí nabídky.
(2) Nabídku nelze odvolat, pokud je v ní vyjádřena neodvolatelnost.
§ 1739
(1) Je-li nabídka odmítnuta, zaniká účinností odmítnutí.
(2) Zemře-li některá ze stran, nebo pozbude-li svéprávnosti uzavřít smlouvu, nabídka
zanikne, pokud je to zřejmé z nabídky samé nebo z povahy a účelu navrhované smlouvy.
Přijetí nabídky
§ 1740
(1) Osoba, které je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči
navrhovateli souhlas. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nejsou.

(2) Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je
odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Přijetím nabídky je však odpověď,
která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy.
(3) Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky
nabídky, je přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí
neodmítne. Navrhovatel může přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou předem vyloučit
již v nabídce nebo jiným způsobem, který nevzbuzuje pochybnost.
§ 1741
Při nabídce určené více osobám je smlouva uzavřena, přijmou-li nabídku všechny tyto
osoby, pokud z jejího obsahu vyplývá úmysl navrhovatele, aby se stranou smlouvy staly
všechny osoby, jimž je nabídka určena, anebo lze-li takový úmysl rozumně předpokládat z
okolností, za nichž byla nabídka učiněna. Totéž obdobně platí, je-li zřejmý úmysl
navrhovatele, aby se stranou smlouvy stal určitý počet těchto osob.
§ 1742
Přijetí nabídky lze zrušit, dojde-li zrušení navrhovateli nejpozději s přijetím.
§ 1743
(1) I pozdní přijetí nabídky má účinky včasného přijetí, pokud navrhovatel bez
zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí osobu, které nabídku učinil, že přijetí považuje
za včasné, nebo se začne chovat ve shodě s nabídkou.
(2) Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí nabídky, že byla odeslána za takových
okolností, že by došla navrhovateli včas, kdyby její přeprava probíhala obvyklým způsobem,
má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhovatel bez odkladu vyrozumí alespoň
ústně osobu, které byla nabídka určena, že považuje nabídku za zaniklou.
§ 1744
S přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly,
nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle
ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku,
kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas.
§ 1745
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti.
Oddíl 3
Obsah smlouvy

§ 1746
(1) Zákonná ustanovení upravující jednotlivé typy smluv se použijí na smlouvy, jejichž
obsah zahrnuje podstatné náležitosti smlouvy stanovené v základním ustanovení pro každou
z těchto smluv.
(2) Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy
upravena.
§ 1747
Je-li smlouva bezúplatná, má se za to, že se dlužník chtěl zavázat spíše méně než více.
§ 1748
Má se za to, že ujednání, že určitá část obsahu smlouvy bude mezi stranami ujednána
dodatečně, je podmínkou účinnosti uzavřené smlouvy.
§ 1749
(1) Ujednají-li strany, že určitou náležitost smlouvy určí třetí osoba nebo soud, je
takové určení podmínkou účinnosti smlouvy. Neurčí-li třetí osoba náležitost smlouvy v
přiměřené lhůtě nebo odmítne-li ji určit, může kterákoli strana navrhnout, aby tuto
náležitost určil soud.
(2) Při určení náležitosti se přihlédne k účelu, který smlouva zřejmě sleduje, k
okolnostem, za nichž byla smlouva uzavírána, jakož i k tomu, aby byly práva a povinnosti
stran poctivě uspořádány.
§ 1750
Nenavrhne-li oprávněná strana doplnění obsahu smlouvy v ujednané lhůtě, jinak do
jednoho roku od uzavření smlouvy, má se za to, že se smlouva od počátku ruší.
§ 1751
(1) Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel
připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před
zněním obchodních podmínek přednost.
(2) Odkáží-li strany v nabídce i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si
odporují, je smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní
podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li
to některá ze stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, smlouva
uzavřena není.

(3) Při uzavření smlouvy mezi podnikateli lze část obsahu smlouvy určit i pouhým
odkazem na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.
§ 1752
(1) Uzavírá-li strana v běžném obchodním styku s větším počtem osob smlouvy
zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na obchodní
podmínky a vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření smlouvy rozumná potřeba
jejich pozdější změny, lze si ujednat, že strana může obchodní podmínky v přiměřeném
rozsahu změnit. Ujednání je platné, pokud bylo předem alespoň ujednáno, jak se změna
druhé straně oznámí a pokud se této straně založí právo změny odmítnout a závazek z
tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od
jiného dodavatele; nepřihlíží se však k ujednání, které s takovou výpovědí spojuje zvláštní
povinnost zatěžující vypovídající stranu.
(2) Nebyl-li ujednán rozsah změn obchodních podmínek, nepřihlíží se ke změnám
vyvolaným takovou změnou okolností, kterou již při uzavření smlouvy strana odkazující na
obchodní podmínky musela předpokládat, ani ke změnám vyvolaným změnou jejích
osobních nebo majetkových poměrů.
§ 1753
Ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, je
neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně; k opačnému ujednání se nepřihlíží. Zda se
jedná o takové ustanovení, se posoudí nejen vzhledem k jeho obsahu, ale i ke způsobu jeho
vyjádření.
§ 1754
(1) Použijí-li strany ve smlouvě doložku upravenou v užívaných vykládacích
pravidlech, má se za to, že touto doložkou zamýšlely vyvolat právní účinky stanovené
vykládacími pravidly, na něž se ve smlouvě odvolaly, popřípadě těmi vykládacími pravidly,
která se s přihlédnutím k povaze smlouvy obvykle používají.
(2) Není-li jedna ze stran smlouvy podnikatelem, lze se vůči této straně dovolat
významu doložky, jen pokud se prokáže, že její význam musel být této straně znám.
§ 1755
Vzdá-li se strana všeobecně námitek proti platnosti smlouvy, nepřihlíží se k tomu.
Oddíl 4
Forma smlouvy
§ 1756

Není-li smlouva uzavřena slovy, musí být z okolností zřejmá vůle stran ujednat její
náležitosti; přitom se přihlédne nejen k chování stran, ale i k vydaným ceníkům, veřejným
nabídkám a jiným dokladům.
§ 1757
(1) Po uzavření smlouvy mezi stranami v jiné formě než písemné je stranám
ponecháno na vůli, zda si obsah smlouvy v písemné formě potvrdí.
(2) Učiní-li tak při podnikání stran jedna z nich vůči druhé v přesvědčení, že její
potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, platí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným
v potvrzení, i když vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy. To platí jen v
případě, že odchylky uvedené v potvrzení mění skutečně ujednaný obsah smlouvy
nepodstatným způsobem a jsou takového rázu, že by je rozumný podnikatel ještě schválil, a
za podmínky, že druhá strana tyto odchylky neodmítne.
(3) Odstavec 2 se použije i v případě, že smlouva byla uzavřena při podnikání jedné ze
stran a její obsah potvrdí druhá strana.
§ 1758
Dohodnou-li se strany, že pro uzavření užijí určitou formu, má se za to, že nechtějí být
vázány, nebude-li tato forma dodržena. To platí i tehdy, projeví-li jedna ze stran vůli, aby
smlouva byla uzavřena v písemné formě.
Oddíl 5
Účinky smlouvy
Obecná ustanovení
§ 1759
Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran,
anebo z jiných zákonných důvodů. Vůči jiným osobám smlouva působí jen v případech
stanovených v zákoně.
§ 1760
Skutečnost, že strana nebyla při uzavření smlouvy oprávněna nakládat s tím, co má
být podle smlouvy plněno, sama o sobě neplatnost smlouvy nevyvolává.
§ 1761
Zákaz zatížení nebo zcizení věci působí jen mezi stranami, pokud nebyl zřízen jako
věcné právo. Takový zákaz je platný, pokud byl zřízen na dobu trvání svěřenského fondu,
svěřenského nástupnictví, zastoupení nebo na jinou určitou a přiměřenou dobu v takovém

zájmu strany, který je hodný právní ochrany.
§ 1762
(1) Stanoví-li zákon, že je k účinnosti smlouvy třeba rozhodnutí určitého orgánu, je
smlouva účinná tímto rozhodnutím.
(2) Nebyl-li návrh na rozhodnutí podán do jednoho roku od uzavření smlouvy, má se
za to, že se smlouva od počátku ruší. To platí i v případě, že byl návrh zamítnut.
§ 1763
Poskytne-li strana postupně uzavřenými smlouvami různým osobám právo užívat
nebo požívat tutéž věc v tutéž dobu, nabývá takové právo osoba, které převodce poskytl věc
k užívání nebo požívání nejdříve. Není-li nikdo takový, náleží právo osobě, s níž byla uzavřena
smlouva, která nabyla účinnosti jako první.
Změna okolností
§ 1764
Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy
stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí
v případech stanovených v § 1765 a 1766.
§ 1765
(1) Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a
povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným
zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má
dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li,
že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření
smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto
práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.
(2) Právo podle odstavce 1 dotčené straně nevznikne, převzala-li na sebe nebezpečí
změny okolností.
§ 1766
(1) Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich
rozhodnout, že závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran,
anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není
vázán.
(2) Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud dotčená strana neuplatnila právo
na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě, co změnu okolností musela zjistit; má se

za to, že tato lhůta činí dva měsíce.
Smlouva ve prospěch třetí osoby
§ 1767
(1) Má-li podle smlouvy dlužník plnit třetí osobě, může věřitel požadovat, aby jí
dlužník splnil.
(2) Podle obsahu, povahy a účelu smlouvy se posoudí, zda a kdy také třetí osoba
nabyla přímé právo požadovat splnění. Má se za to, že třetí osoba takové právo nabyla, má-li
být plnění hlavně k prospěchu právě jí.
(3) Námitky ze smlouvy má dlužník také proti třetí osobě.
§ 1768
Odmítne-li třetí osoba právo nabyté ze smlouvy, hledí se na ni, jako by nebyla práva
na plnění nabyla. Neodporuje-li to obsahu a účelu smlouvy, může věřitel plnění žádat pro
sebe.
§ 1769
Smlouva o plnění třetí osoby
Zaváže-li se někdo zajistit pro druhou stranu, aby jí třetí osoba splnila, zavazuje se
tím, že se u třetí osoby přimluví, aby ujednané plnění poskytla. Zaváže-li se však někdo k
tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, nahradí škodu, kterou věřitel utrpí, pokud k
splnění nedojde.
Díl 3
Obsah závazků
Úroky

§ 1802
Mají-li být plněny úroky a není-li jejich výše ujednána, platí dlužník úroky ve výši
stanovené právním předpisem. Nejsou-li úroky takto stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky
požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době
uzavření smlouvy.
§ 1803
Má se za to, že se ujednaná výše úroků týká ročního období.

§ 1804
Úroky se platí v téže měně jako hlavní dluh (jistina).
§ 1805
(1) Není-li doba placení úroků ujednána, platí se úroky s jistinou, a je-li jistina splatná
později než za rok, platí se úroky ročně pozadu.
(2) Věřitel, který bez rozumného důvodu otálí s uplatněním práva na zaplacení dluhu
tak, že úroky činí tolik co jistina, pozbývá právo požadovat další úroky. Ode dne, kdy uplatnil
právo u soudu, mu však další úroky náleží.
§ 1806
Úroky z úroků lze požadovat, bylo-li to ujednáno. Jedná-li se o pohledávku z
protiprávního činu, lze úroky z úroků požadovat ode dne, kdy byla pohledávka uplatněna u
soudu.
§ 1807
Záloha

Má se za to, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha.
Závdavek

§ 1808
(1) Byl-li ujednán závdavek, vyžaduje se, aby byl odevzdán nejpozději při uzavření
smlouvy. Závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu,
že dluh splní.
(2) Nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana
závdavek ponechat. Dala-li tato strana závdavek, má právo požadovat, aby jí buď bylo
vydáno dvojnásobně tolik, anebo aby dlužník dluh splnil, nebo, není-li splnění dluhu již
možné, náhradu škody.
§ 1809
Dala-li strana závdavek a bylo-li zároveň ujednáno právo odstoupit od smlouvy, aniž
se zvlášť ujednalo odstupné, považuje se závdavek za odstupné. Odstoupí-li od smlouvy
strana, která závdavek dala, ztrácí právo na jeho vrácení; odstoupí-li strana, která závdavek
přijala, vydá druhé dvojnásobně tolik.
HLAVA II

Díl 2
Přenechání věci k užití jinému
Oddíl 1
Výprosa

§ 2189
Základní ustanovení
Přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou
se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat, vzniká výprosa.
§ 2190
(1) Kdo věc výprosníkovi přenechal, může požadovat její vrácení podle libosti.
(2) Výprosník nemůže věc vrátit v době, kdy by tím způsobil půjčiteli obtíže, ledaže s
tím půjčitel souhlasí.
§ 2191
(1) Škodu na věci výprosník půjčiteli nahradí, ledaže prokáže, že věc užíval způsobem
přiměřeným její povaze.
(2) Dovolil-li výprosník bez souhlasu půjčitele, aby věc užíval někdo jiný, nahradí
půjčiteli škodu z toho vzniklou, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
§ 2192
Nalezne-li se ztracená věc, za niž výprosník již dal náhradu, nenabude tím právo věc si
proti vůli půjčitele ponechat, nýbrž věc půjčiteli proti vrácení náhrady vrátí.
Oddíl 2
Výpůjčka

§ 2193
Základní ustanovení
Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se

mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.
§ 2194
Vypůjčitel nabývá právo věc užívat ujednaným způsobem, a nebyl-li ujednán,
způsobem přiměřeným povaze věci. Vypůjčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě bez
svolení půjčitele.
§ 2195
(1) Půjčitel přenechá vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k užívání. Způsobí-li škodu
vada věci, kterou půjčitel zatajil, nahradí půjčitel škodu vypůjčiteli z toho vzniklou.
(2) Půjčitel poučí vypůjčitele, jak věc užívat, nejedná-li se o pravidla obecně známá,
anebo neplyne-li z okolností, že toho není zapotřebí. Neučiní-li to, nahradí vypůjčiteli škodu z
toho vzniklou.
§ 2196
Byl-li ujednán jen účel, k němuž se má věc užívat, zařídí se vypůjčitel tak, aby začal
věc užívat bez zbytečného odkladu a aby ji po splnění účelu bez zbytečného odkladu vrátil.
§ 2197
Vypůjčitel má právo vrátit věc předčasně; kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže,
nemůže věc vrátit bez jeho souhlasu.
§ 2198
(1) Půjčitel se nemůže domáhat předčasného vrácení věci; to neplatí, užije-li
vypůjčitel věc v rozporu se smlouvou.
(2) Potřebuje-li půjčitel věc nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření
smlouvy předvídat, může se domáhat jejího předčasného vrácení, jen bylo-li to ujednáno.
§ 2199
(1) Obvyklé náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého.
(2) Při potřebě mimořádných nákladů může vypůjčitel věc předat půjčiteli, aby je
vynaložil sám. Nechce-li nebo nemůže-li půjčitel tak učinit a vynaloží-li mimořádné náklady v
nezbytném rozsahu sám vypůjčitel, náleží mu náhrada jako nepřikázanému jednateli.
§ 2200
Práva půjčitele a vypůjčitele musí být uplatněna do tří měsíců od vrácení věci, jinak je
soud nepřizná, namítne-li druhá strana opožděné uplatnění práva.

Oddíl 3
Nájem
Pododdíl 1
Obecná ustanovení
§ 2201
Základní ustanovení
Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému
užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.
§ 2202
Předmět nájmu
(1) Pronajmout lze věc nemovitou i nezuživatelnou věc movitou. Pronajmout lze i část
nemovité věci; co se dále stanoví o věci, použije se i pro nájem její části.
(2) Pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne, je-li ji možné dostatečně
přesně určit při uzavření nájemní smlouvy.
§ 2203
Je-li pronajatá věc zapsána do veřejného seznamu, zapíše se do veřejného seznamu i
nájemní právo, pokud to navrhne vlastník věci nebo s jeho souhlasem nájemce.
§ 2204
(1) Neujednají-li strany dobu trvání nebo den skončení nájmu, platí, že se jedná o
nájem na dobu neurčitou.
(2) Ujednají-li strany nájem na dobu určitou delší než padesát let, má se za to, že byl
nájem ujednán na dobu neurčitou s tím, že v prvních padesáti letech lze nájem vypovědět
jen z ujednaných výpovědních důvodů a v ujednané výpovědní době.
Pronajímatel

§ 2205
Nájemní smlouva pronajímatele zavazuje

a) přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,
b) udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata,
c) zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu.
§ 2206
(1) Pronajímatel odevzdá nájemci věc v ujednané době, jinak v den následující poté,
co jej o to nájemce požádá.
(2) Pronajímatel odevzdá nájemci věc se vším, co je třeba k řádnému užívání věci.
§ 2207
(1) Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce, ledaže se k ní zavázal
pronajímatel. Ostatní údržbu věci a její nezbytné opravy provádí pronajímatel, ledaže se k
některému způsobu nebo druhu údržby a k opravě některých vad zavázal nájemce.
(2) Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření nájemní smlouvy strany
věděly a která nebrání užívání věci.
§ 2208
(1) Oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou má pronajímatel
odstranit, a neodstraní-li pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže nájemce může
věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může
provést opravu také sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však
vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má nájemce právo na
prominutí nájemného nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby.
(2) Nájemce má právo započíst si to, co může podle odstavce 1 žádat od
pronajímatele, až do výše nájemného za jeden měsíc; je-li doba nájmu kratší, až do výše
nájemného.
(3) Neuplatní-li nájemce právo podle odstavce 1 do šesti měsíců ode dne, kdy vadu
zjistil nebo mohl zjistit, soud mu je nepřizná, namítne-li pronajímatel jeho opožděné
uplatnění.
§ 2209
Během nájmu pronajímatel nemá právo o své vůli pronajatou věc měnit.
§ 2210
(1) Ukáže-li se během nájmu potřeba provést nezbytnou opravu věci, kterou nelze
odložit na dobu po skončení nájmu, musí ji nájemce strpět, i když mu provedení opravy

způsobí obtíže nebo omezí užívání věci.
(2) Trvá-li oprava vzhledem k době nájmu dobu nepřiměřeně dlouhou nebo ztěžuje-li
oprava užívání věci nad míru obvyklou, má nájemce právo na slevu z nájemného podle doby
opravy a jejího rozsahu.
(3) Jedná-li se o takovou opravu, že v době jejího provádění není možné věc vůbec
užívat, má nájemce právo, aby mu pronajímatel dočasně poskytl k užívání jinou věc, nebo
může nájem vypovědět bez výpovědní doby.
§ 2211
Ohrozí-li třetí osoba nájemce v jeho nájemním právu nebo způsobí-li nájemci
porušením nájemního práva újmu, může se ochrany domáhat nájemce sám.
§ 2212
(1) Uplatňuje-li třetí osoba vlastnické nebo jiné právo k věci nebo žádá-li vydání nebo
vyklizení věci, nájemce to pronajímateli oznámí; požádá-li o to, poskytne mu pronajímatel
ochranu.
(2) Neposkytne-li pronajímatel nájemci dostatečnou ochranu, může nájemce nájem
vypovědět bez výpovědní doby.
(3) Bude-li nájemce rušen v užívání věci nebo jinak dotčen jednáním třetí osoby, má
právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud takové jednání třetí osoby pronajímateli
včas oznámil.
Nájemce

§ 2213
Nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k
ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.
§ 2214
Nájemce oznámí pronajímateli, že věc má vadu, kterou má odstranit pronajímatel,
hned poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji při pečlivém užívání věci zjistit mohl.
Podnájem

§ 2215
(1) Souhlasí-li pronajímatel, může nájemce zřídit třetí osobě k věci užívací právo; byla-

li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou
formu.
(2) Zřídí-li nájemce třetí osobě užívací právo k věci bez souhlasu pronajímatele,
považuje se to za hrubé porušení nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější
újmu.
(3) Užívací právo lze třetí osobě zřídit jen na dobu nájmu věci; k odchylnému ujednání
se nepřihlíží.
§ 2216
Umožní-li nájemce užívat věc třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této
osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám.
Nájemné

§ 2217
(1) Nájemné se platí v ujednané výši, a není-li ujednána, platí se ve výši obvyklé v
době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za
obdobných podmínek.
(2) Má-li být nájemné podle ujednání stran plněno jinak než v penězích, je rozhodná
majetková hodnota poskytovaného plnění vyjádřená v penězích.
§ 2218
Nájemné se platí měsíčně pozadu.
Další práva a povinnosti stran
§ 2219
(1) Oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v
nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení
potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné
zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.
(2) Vzniknou-li nájemci činností pronajímatele podle odstavce 1 obtíže, které nejsou
jen nepodstatné, má nájemce právo na slevu z nájemného.
§ 2220
(1) Nájemce má právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem
pronajímatele; byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas

pronajímatele písemnou formu. Změnu věci provádí nájemce na svůj náklad; dojde-li
změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná
podle míry zhodnocení.
(2) Provede-li nájemce změnu věci bez souhlasu pronajímatele, uvede věc do
původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu věci.
Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele věc do původního stavu, může pronajímatel
nájem vypovědět bez výpovědní doby.
Změna vlastnictví
§ 2221
(1) Změní-li se vlastník věci, přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka.
(2) Převedl-li pronajímatel vlastnické právo k věci, nejsou pro nového vlastníka
závazná ujednání o pronajímatelových povinnostech, které zákon nestanoví. To neplatí,
pokud nový vlastník o těchto ujednáních věděl.
§ 2222
(1) Strana nemá právo vypovědět nájem jen proto, že se změnil vlastník věci. Při
opačném ujednání má pronajímatel právo nájem vypovědět do tří měsíců poté, co se
dozvěděl nebo musel dozvědět, kdo je nájemcem, a nájemce do tří měsíců poté, co se o
změně vlastníka dozvěděl.
(2) Neměl-li nový vlastník rozumný důvod pochybovat, že kupuje věc, která není
pronajata, má právo vypovědět nájem do tří měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel
dozvědět, že je věc pronajata a kdo je nájemcem. Nájemcova práva vůči osobě, se kterou
nájemní smlouvu uzavřel, nejsou dotčena.
(3) Jedná-li se o nemovitou věc, je výpovědní doba tříměsíční. Jedná-li se o movitou
věc, je výpovědní doba jednoměsíční.
§ 2223
Strana, která nájem vypoví, poskytne druhé straně přiměřené odstupné.
§ 2224
Byl-li pronajat byt, ve kterém nájemce bydlí, nemá pronajímatel právo nájem
vypovědět z důvodu změny vlastnictví. K opačnému ujednání se nepřihlíží.
Skončení nájmu
§ 2225

(1) Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, a v
takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení
při řádném užívání, ledaže věc zanikla nebo se znehodnotila; odevzdáním se rozumí i předání
vyklizené nemovité věci. Byl-li při odevzdání věci nájemci pořízen zápis obsahující popis věci,
přihlédne se při odevzdání věci pronajímateli také k němu.
(2) Při odevzdání věci si nájemce oddělí a vezme vše, co do věci vložil nebo na ni vnesl
vlastním nákladem, je-li to možné a nezhorší-li se tím podstata věci nebo neztíží-li se tím
nepřiměřeně její užívání.
§ 2226
(1) Zanikne-li věc během doby nájmu, nájem skončí.
(2) Zanikne-li věc během doby nájmu zčásti, má nájemce právo buď na přiměřenou
slevu z nájemného, anebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby.
§ 2227
Stane-li se věc nepoužitelnou k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu
obvyklému, a to z důvodů, které nejsou na straně nájemce, má nájemce právo nájem
vypovědět bez výpovědní doby.
§ 2228
(1) Užívá-li nájemce věc takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru
přiměřenou okolnostem nebo že hrozí zničení věci, vyzve ho pronajímatel, aby věc užíval
řádně, dá mu přiměřenou lhůtu k nápravě a upozorní jej na možné následky neuposlechnutí
výzvy. Výzva vyžaduje písemnou formu a musí být nájemci doručena.
(2) Neuposlechne-li nájemce výzvy podle odstavce 1, má pronajímatel právo nájem
vypovědět bez výpovědní doby.
(3) Hrozí-li však v případě uvedeném v odstavci 1 naléhavě vážné nebezpečí z
prodlení, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, aniž nájemce vyzval
k nápravě.
(4) Pronajímatel má právo postupovat stejně, jak je uvedeno v odstavcích 1 a 2,
nezaplatí-li nájemce nájemné ani do splatnosti příštího nájemného.
§ 2229
Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve
smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba.
§ 2230

(1) Užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel ho do jednoho
měsíce nevyzve, aby mu věc odevzdal, platí, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za
podmínek ujednaných původně. Byla-li původně nájemní doba delší než jeden rok, platí, že
nyní byla uzavřena na jeden rok; byla-li kratší než jeden rok, platí, že nyní byla uzavřena na
tuto dobu.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije přesto, že nájemce věc dál užívá, dala-li
strana v přiměřené době předem najevo, že nájem skončí nebo již dříve nájem vypověděla.
§ 2231
(1) Nájem ujednaný na dobu neurčitou skončí výpovědí jednou ze stran. Jedná-li se o
věc movitou, je výpovědní doba jednoměsíční, jedná-li se o věc nemovitou, je tříměsíční.
(2) Výpověď nemusí být odůvodněna; to neplatí, má-li strana právo vypovědět nájem
bez výpovědní doby.
§ 2232
Porušuje-li strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou
újmu druhé straně, má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.
§ 2233
(1) V době tří měsíců před skončením nájmu, je-li stranám den skončení nájmu znám,
umožní nájemce věci, která má být znovu pronajata, zájemci o nájem přístup k věci v
nezbytném rozsahu za účelem prohlídky v přítomnosti nájemce a pronajímatele;
pronajímatel oznámí nájemci návštěvu v přiměřené době předem.
(2) Ustanovení § 2219 odst. 2 platí i zde.
§ 2234
Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které
má nájemce na věci nebo v ní.
Pododdíl 2
Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu
Základní ustanovení
§ 2235
(1) Zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových
potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům, který je předmětem
nájmu, nepřihlíží se k ujednáním zkracujícím nájemcova práva podle ustanovení tohoto
pododdílu.

(2) Ustanovení tohoto pododdílu se nepoužijí, přenechává-li pronajímatel nájemci byt
nebo dům k rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému účelu.
§ 2236
(1) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří
obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s
nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně,
jako by byl pronajat obytný prostor.
(2) Skutečnost, že pronajatý prostor není určen k bydlení, nemůže být na újmu
nájemci.
(3) Je-li k zajištění bytových potřeb nájemce pronajat dům, použijí se ustanovení o
nájmu bytu přiměřeně.
§ 2237
Smlouva vyžaduje písemnou formu; pronajímatel však nemá právo namítnout vůči
nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.
§ 2238
Užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se
nájemní smlouva za řádně uzavřenou.
§ 2239
Zakázaná ujednání
Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní
pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem
zjevně nepřiměřená.
§ 2240
Zvláštní ustanovení o nájmu družstevního bytu
Nájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu lze uzavřít za podmínek stanovených
jiným zákonem, popřípadě upravených ve stanovách bytového družstva. Totéž platí o
právech a povinnostech nájemce a pronajímatele.
§ 2241
Jedná-li se o byt, který je ve vlastnictví právnické osoby, obývaný z důvodu členství
členem nebo společníkem této právnické osoby, upravují práva a povinnosti stran především

stanovy nebo společenská smlouva.
Odevzdání bytu
§ 2242
(1) Není-li ujednána doba, kdy pronajímatel zpřístupní nájemci byt způsobilý k
nastěhování a obývání, zpřístupní pronajímatel nájemci byt prvního dne měsíce následujícího
po dni, kdy smlouva nabyla účinnosti. Byt je zpřístupněn, obdržel-li nájemce klíče a nebrání-li
mu nic v přístupu do bytu.
(2) Pronajímatel se může s nájemcem dohodnout, že k obývání bude předán byt,
který není způsobilý k obývání. Takové ujednání je platné, jen jsou-li zároveň ujednána
zvláštní práva a povinnosti plynoucí ze zvláštní povahy bytu, včetně výše a způsobu úhrady
nákladů na provedení nutných úprav.
§ 2243
Byt je způsobilý k nastěhování a obývání, odpovídá-li ujednáním ve smlouvě, a není-li
nic ujednáno, je byt způsobilý k nastěhování a obývání, pokud je čistý a ve stavu, který se
obvykle považuje za dobrý, a pokud je zajištěno poskytování nezbytných plnění spojených s
užíváním bytu nebo s ním souvisících.
§ 2244
(1) Není-li v ujednanou dobu byt způsobilý k nastěhování a obývání nebo je-li byt ve
stavu, který neodpovídá sdělení pronajímatele, má nájemce právo odmítnout se nastěhovat.
Nastěhuje-li se, má právo požadovat na pronajímateli splnění smlouvy; neučiní-li tak bez
zbytečného odkladu, jeho právo zaniká.
(2) Znal-li nájemce stav bytu již při uzavření smlouvy, ustanovení odstavce 1 se
nepoužije. To platí i v případě, že nájemce stav bytu při uzavření smlouvy neznal, protože si
jej neprohlédl, ačkoli pronajímatel včas a řádně vyzval nájemce k prohlídce.
§ 2245
Využije-li nájemce právo nenastěhovat se do bytu, není povinen platit nájemné po
dobu, co vada trvá. Nastěhuje-li se, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud
pronajímatel vadu neodstraní; to platí i v případě podstatné vady v poskytování plnění
spojeného nebo souvisícího s užíváním bytu.
Nájemné a jiné platby
§ 2246
(1) Strany ujednají nájemné pevnou částkou. Má se za to, že se nájemné sjednává za
jeden měsíc.

(2) Neujednají-li strany výši nájemného, vznikne pronajímateli právo na nájemné v
takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu
za obdobných smluvních podmínek.
§ 2247
(1) Strany si ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související
služby zajistí pronajímatel; schází-li takové ujednání, použije se ustanovení odstavce 2.
(2) Pronajímatel zajistí po dobu nájmu nezbytné služby. Má se za to, že nezbytnými
službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky
tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu
rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.
(3) Způsob rozúčtování cen a úhrady služeb stanoví jiný právní předpis.
(4) Strany si ujednají způsob rozúčtování cen a úhrady případných dalších služeb,
není-li stanoven jiným právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu. Způsob
rozúčtování musí být určen před poskytováním služby.
§ 2248
Strany si mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného.
§ 2249
(1) Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování
nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení
nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené
zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet
procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo
zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle
tohoto ustanovení, se nepřihlíží.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného
nájemného obvyklého v daném místě.
(3) Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím
kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li
nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením
nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši
nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li
nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném
do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu.
(4) Navrhuje-li nájemce snížení nájemného, použijí se ustanovení odstavců 1 až 3

obdobně.
§ 2250
(1) Provede-li pronajímatel stavební úpravy, které trvale zlepšují užitnou hodnotu
pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě, anebo mají za následek trvalé úspory
energie nebo vody, může se s nájemci dohodnout o zvýšení nájemného, nejvýše však o deset
procent z účelně vynaložených nákladů ročně. Souhlasí-li s návrhem na takové zvýšení
nájemného alespoň nájemci dvou třetin bytů v domě, platí zvýšené nájemné i pro ostatní
nájemce.
(2) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 1, může pronajímatel navrhnout zvýšení
nájemného z těchto důvodů ročně o tři a půl procenta z vynaložených nákladů; má se za to,
že náklady byly vynaloženy účelně. K návrhu, který neobsahuje výši nájemného nebo
nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.
§ 2251
(1) Nájemce platí nájemné předem na každý měsíc nebo na jiné ujednané platební
období, nejpozději do pátého dne příslušného platebního období, nebyl-li ujednán den
pozdější. Společně s nájemným platí nájemce zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje
pronajímatel; o těchto zálohách a nákladech platí § 2253 obdobně.
(2) Pronajímatel nesmí požadovat po nájemci jiná plnění než uvedená v odstavci 1, ať
již ve formě vkladu nebo jinak, ani platbu nájemného později datovaným šekem nebo jiným
obdobným způsobem.
§ 2252
(1) Požádá-li o to nájemce, umožní mu pronajímatel zpravidla nejpozději do čtyř
měsíců po skončení zúčtovacího období nahlédnout do vyúčtování nákladů na poskytnuté
služby za minulý kalendářní rok, jakož i pořídit si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie; totéž
platí o dokladech týkajících se účtovaných nákladů.
(2) Nedoplatek i přeplatek záloh na poskytnuté služby jsou splatné k témuž dni; neníli ujednána jiná doba, jsou splatné do tří měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.
§ 2253
(1) Nedohodnou-li se strany o dlužném nájemném, nelze nájem vypovědět pro
nezaplacení nájemného, uloží-li nájemce dlužné nájemné, popřípadě jeho spornou část do
notářské úschovy a vyrozumí o tom pronajímatele.
(2) Domáhá-li se nájemce plnění ze smlouvy a pronajímatel odmítá plnit s námitkou
nezaplacení nájemného, uloží nájemce dlužné nájemné, popřípadě jeho spornou část do
notářské úschovy a vyrozumí o tom pronajímatele.

§ 2254
Jistota

(1) Ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí
nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu, nesmí být jistota vyšší než šestinásobek
měsíčního nájemného.
(2) Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu
nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí
alespoň ve výši zákonné sazby.
Práva a povinnosti stran
§ 2255
(1) Nájemce užívá byt řádně v souladu s nájemní smlouvou.
(2) Nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům, může nájemce v bytě i
pracovat nebo podnikat.
§ 2256
(1) Pronajímatel udržuje po dobu nájmu v domě náležitý pořádek obvyklý podle
místních poměrů.
(2) Nájemce dodržuje po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné
pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů.
§ 2257
(1) Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání.
(2) Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s
užíváním bytu.
§ 2258
Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním
obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu
zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady
pronajímateli.
Úpravy a jiné změny bytu nebo domu
§ 2259

Nájemce je povinen strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo
jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro
nájemce, nebo provádí-li ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci, anebo hrozí-li přímo
zvlášť závažná újma. V ostatních případech lze změnu provést jen se souhlasem nájemce.
§ 2260
(1) Nevyžaduje-li se nájemcův souhlas k provedení úpravy, přestavby nebo jiné
změny bytu nebo domu vyžadující vyklizení bytu, má pronajímatel právo započít s
prováděním prací až poté, co se vůči nájemci zaváže poskytnout přiměřenou náhradu
účelných nákladů, které nájemci vzniknou v souvislosti s vyklizením bytu, a zaplatí nájemci na
tyto náklady přiměřenou zálohu.
(2) Nevylučují-li to okolnosti případu, sdělí pronajímatel nájemci nejméně tři měsíce
před zahájením prací alespoň povahu těchto prací, předpokládaný den jejich zahájení, odhad
jejich trvání, nezbytnou dobu, po kterou musí být byt vyklizen a poučení o následcích
odmítnutí vyklizení; zároveň se pronajímatel zaváže k náhradě podle odstavce 1 a uvede,
jakou zálohu na náhradu nabízí.
(3) Neprohlásí-li nájemce pronajímateli do deseti dnů po oznámení, že byt na
požadovanou dobu vyklidí, má se za to, že vyklizení bytu odmítl.
§ 2261
Je-li nutné vyklizení bytu nejdéle na dobu jednoho týdne, postačí oznámit nájemci
alespoň deset dnů před zahájením prací. Lhůta k prohlášení nájemce se zkracuje na pět dnů.
§ 2262
(1) Odmítne-li nájemce byt vyklidit, může pronajímatel navrhnout soudu, aby rozhodl
o vyklizení bytu; nepodá-li však návrh do deseti dnů po nájemcově odmítnutí, právo
domáhat se vyklizení bytu zaniká.
(2) Prokáže-li pronajímatel účelnost úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu nebo
domu a nezbytnost vyklizení bytu, soud návrhu vyhoví; přitom může stranám uložit
přiměřená omezení, která na nich lze rozumně požadovat. Před rozhodnutím o vyklizení bytu
nelze práce provádět, ledaže soud provádění prací povolí.
§ 2263
(1) Souhlasí-li s tím pronajímatel, může nájemce provést úpravu, přestavbu nebo
jinou změnu bytu nebo domu. Nesouhlasí-li pronajímatel se změnou, která je nezbytná
vzhledem k zdravotnímu postižení nájemce, člena jeho domácnosti nebo jiné osoby, která v
bytě bydlí, aniž má k odmítnutí souhlasu vážný a spravedlivý důvod, nahradí pronajímatelův
souhlas na návrh nájemce soud.

(2) Při skončení nájmu odstraní nájemce v bytě nebo domě změnu, kterou provedl,
ledaže pronajímatel navrácení v předešlý stav nežádá.
§ 2264
(1) Zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit,
oznámí to ihned pronajímateli; jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení,
oznámí pronajímateli bez zbytečného odkladu.
(2) Nájemce učiní podle svých možností to, co lze očekávat, aby poškozením nebo
vadou, které je třeba bez prodlení odstranit, nevznikla další škoda. Nájemce má právo na
náhradu nákladů účelně vynaložených při zabránění vzniku další škody, ledaže poškození
nebo vada byly způsobeny okolnostmi, za které nájemce odpovídá.
§ 2265
(1) Pronajímatel odstraní poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu
nájemce poškození nebo vadu oznámil.
(2) Neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu a řádně,
může poškození nebo vadu odstranit nájemce a žádat náhradu odůvodněných nákladů,
popřípadě slevu z nájemného, ledaže poškození nebo vada nejsou podstatné.
(3) Neoznámí-li nájemce pronajímateli poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu
poté, co je měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá právo na náhradu nákladů; odstraní-li
poškození nebo vadu sám, nemá právo ani na slevu z nájemného.
§ 2266
Neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu ani v dodatečné lhůtě a poškození
nebo vada byly způsobeny okolnostmi, za které nájemce neodpovídá, má nájemce právo
vypovědět nájem bez výpovědní doby, představuje-li prodlení pronajímatele při odstranění
poškození nebo vady nebo samo poškození nebo vada hrubé porušení povinností
pronajímatele.
§ 2267
Neodstraní-li nájemce poškození nebo vadu způsobené okolnostmi, za které
odpovídá, odstraní je na náklady nájemce pronajímatel.
§ 2268
(1) Ustanovení o poškození nebo vadě bytu se použijí obdobně, brání-li užívání bytu
právo třetí osoby.
(2) Ustanovení o poškození nebo vadě bytu se použijí obdobně také tehdy, brání-li
užívání bytu ustanovení zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci vydané na základě

zákona.
§ 2269
(1) Ví-li nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva
měsíce, i o tom, že byt mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas
pronajímateli. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost
vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou
osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel.
(2) Nesplní-li nájemce svou povinnost podle odstavce 1, považuje se toto jednání za
porušení povinností nájemce závažným způsobem; to neplatí, nenastane-li z tohoto důvodu
vážná újma.
Společný nájem
§ 2270
(1) Uzavře-li nájemní smlouvu s pronajímatelem více osob, stanou se společnými
nájemci bytu; společným nájemcem bytu se stane i osoba, která se souhlasem stran
přistoupí ke smlouvě.
(2) Co platí o nájemci, platí obdobně o společných nájemcích, není-li dále stanoveno
jinak.
§ 2271
Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Ustanovení o společnosti se použijí
přiměřeně.
Členové nájemcovy domácnosti
§ 2272
(1) Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového
člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu
pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že
závažně porušil svou povinnost.
(2) Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do
nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního
zřetele hodné. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy
domácnosti se vyžaduje písemná forma.
(3) Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový
počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v
obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

§ 2273
Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, oznámí to nájemce pronajímateli bez
zbytečného odkladu.
Podnájem

§ 2274
Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí,
i bez souhlasu pronajímatele. Ustanovení § 2272 se použije přiměřeně.
§ 2275
(1) V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do
podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele.
(2) Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou
formu. Nevyjádří-li se pronajímatel k žádosti ve lhůtě jednoho měsíce, považuje se souhlas za
daný; to neplatí, pokud byl ujednán zákaz podnájmu.
§ 2276
Dá-li nájemce byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě v rozporu s ustanovením §
2274 a 2275, hrubě tím poruší svou povinnost.
§ 2277
Podnájem končí společně s nájmem. Končí-li nájem, sdělí to nájemce podnájemci s
uvedením rozhodných skutečností; jimi jsou zejména den skončení nájmu a popřípadě i
délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.
§ 2278
Podnájem skončí nejpozději s nájmem.
Následky smrti nájemce
§ 2279
(1) Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejde nájem na člena
nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Je-li touto
osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo
vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto
osobu.

(2) Nájem bytu po jeho přechodu podle odstavce 1 skončí nejpozději uplynutím dvou
let ode dne, kdy nájem přešel. To neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel,
dosáhla ke dni přechodu nájmu věku sedmdesáti let. Stejně tak to neplatí v případě, že
osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla ke dni přechodu nájmu věku osmnácti let; v tomto
případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku dvaceti let, pokud se
pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.
(3) Splňuje-li více členů nájemcovy domácnosti podmínky pro přechod nájmu,
přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně.
(4) Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od
smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nehodlá pokračovat; dnem dojití
oznámení pronajímateli její nájem zaniká.
(5) Zemře-li nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů,
přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému
připadl členský podíl.
§ 2280
Je-li členem nájemcovy domácnosti nájemcův potomek, má přednostní právo, aby na
něho přešla práva a povinnosti z nájmu. Je-li takových osob více, přejdou práva a povinnosti
z nájmu na všechny společně a nerozdílně; každá z nich však může sama za sebe prohlásit, že
v nájmu nechce pokračovat.
§ 2281
(1) Přejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, má
pronajímatel právo požadovat po něm jistotu, pokud zemřelý nájemce jistotu nesložil. To
platí i v případě, že pronajímateli vznikne povinnost vypořádat jistotu s nájemcovým
dědicem.
(2) Přejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti a zaplatil-li
nájemce nájemné předem, vydá člen nájemcovy domácnosti dědici, co takovým zaplacením
ušetřil nebo co nabyl.
§ 2282
Nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, přejdou na
nájemcova dědice. Osoby, které žily s nájemcem ve společné domácnosti až do jeho smrti,
jsou s nájemcovým dědicem zavázány společně a nerozdílně z dluhů, které z nájmu vznikly
před nájemcovou smrtí.
§ 2283
(1) Pronajímatel může nájem vypovědět bez uvedení důvodu s dvouměsíční

výpovědní dobou do tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, že práva a
povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti nepřešla a kdo je nájemcovým dědicem
nebo kdo spravuje pozůstalost.
(2) Nájemcův dědic může nájem vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou do tří
měsíců poté, co se dozvěděl o smrti nájemce, o svém dědickém právu a o tom, že práva a
povinnosti z nájmu nepřešla na člena nájemcovy domácnosti, nejpozději však do šesti měsíců
od nájemcovy smrti. Právo vypovědět nájem má i ten, kdo spravuje pozůstalost.
§ 2284
Není-li nájemcův dědic znám ani do šesti měsíců ode dne nájemcovy smrti, může
pronajímatel byt vyklidit; tím nájem zaniká. Věci z bytu pronajímatel uloží na náklad
nájemcova dědice ve veřejném skladišti nebo u jiného schovatele; nepřevezme-li nájemcův
dědic věci bez zbytečného odkladu, může je pronajímatel na jeho účet vhodným způsobem
prodat.
Skončení nájmu
§ 2285
Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem
bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem
znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to
neplatí, ujednají-li si strany něco jiného. Výzva vyžaduje písemnou formu.
§ 2286
(1) Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní
doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé
straně.
(2) Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi
námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď
neplatná.
§ 2287
Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany
při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze
rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.
§ 2288
(1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční
výpovědní době,

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu
jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu
majetku, který se v tomto domě nachází,
c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo
domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.
(2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní
době i v případě, že
a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou
domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,
b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v
přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.
(3) Vypoví-li pronajímatel nájem z důvodů uvedených v odstavcích 1 a 2, uvede
výpovědní důvod ve výpovědi.
§ 2289
Dal-li pronajímatel nájemci výpověď z některého z důvodů uvedených v § 2288 odst.
2, je povinen nájemci byt znovu pronajmout nebo mu nahradit škodu, nevyužil-li byt do
jednoho měsíce od jeho vyklizení nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato
lhůta neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou
týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.
§ 2290
Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná,
do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.
§ 2291
(1) Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel
právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného
odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
(2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatilli nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům
závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže
pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným
způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

(3) Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení
nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené
době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se
nepřihlíží.
§ 2292
Nájemce odevzdá byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li
pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Opustí-li
nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za
skončený, má se byt za odevzdaný ihned.
§ 2293
(1) Nájemce odevzdá byt ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení
při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel.
(2) Nájemce odstraní v bytě změny, které provedl se souhlasem pronajímatele, pokud
si strany ujednaly, že při skončení nájmu nájemce uvede byt do původního stavu.
(3) Nájemce odstraní v bytě změny, které provedl bez souhlasu pronajímatele, ledaže
pronajímatel nájemci sdělí, že odstranění změn nežádá; nájemce přesto nemůže žádat
vyrovnání, i kdyby se změnami hodnota bytu zvýšila. Pronajímatel může žádat náhradu ve
výši snížení hodnoty bytu, které bylo způsobeno změnami provedenými nájemcem bez
souhlasu pronajímatele.
§ 2294
Zařízení a předměty upevněné ve zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit
bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo bez poškození bytu nebo domu, přecházejí
upevněním nebo vložením do vlastnictví vlastníka nemovité věci. Nájemce má právo žádat,
aby se s ním pronajímatel bez zbytečného odkladu vyrovnal; to neplatí o tom, co nájemce
provedl bez souhlasu pronajímatele. Vyrovnání je splatné nejpozději ke dni skončení nájmu.
§ 2295
Pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li
nájemce byt pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy nájemce pronajímateli byt
skutečně odevzdá.
§ 2296
(1) Je-li v bytě věc, o které lze mít za to, že patří nájemci nebo členu jeho domácnosti,
postará se pronajímatel o věc ve prospěch nájemce a na jeho účet. Nepřevezme-li nájemce
tuto věc bez zbytečného odkladu, vzniká pronajímateli právo věc po předchozím upozornění
nájemce na jeho účet vhodným způsobem prodat poté, co poskytne dodatečnou přiměřenou

lhůtu k převzetí.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jedná-li se o věc, kterou nájemce nebo člen
jeho domácnosti zjevně opustil.
Nájem služebního bytu
§ 2297
Je-li nájem bytu ujednán v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo jiné práce
a je-li podle výslovného určení smlouvy pronajat byt služební, mohou být práva nájemce
služebního bytu omezena. To platí i v případě, je-li v této souvislosti ujednán nájem domu.
§ 2298
(1) Nájem služebního bytu skončí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém nájemce přestal vykonávat práci podle § 2297, aniž k tomu měl vážný
důvod.
(2) Přestane-li nájemce vykonávat práci z důvodů spočívajících v jeho věku nebo
zdravotním stavu, z důvodu na straně pronajímatele nebo z jiného vážného důvodu, skončí
nájemci nájem služebního bytu uplynutím dvou let ode dne, kdy přestal vykonávat práci.
§ 2299
Zemře-li nájemce, nájem služebního bytu skončí. Osoba, která v bytě bydlela
společně s nájemcem, má právo v bytě bydlet; vyzve-li ji však pronajímatel, aby byt vyklidila,
je povinna tak učinit nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží.
Nájem bytu zvláštního určení
§ 2300
(1) Je-li předmětem nájmu byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením
nebo byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou
službou, jedná se o nájem bytu zvláštního určení.
(2) Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě
písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního
nástupce.
§ 2301
(1) Ustanovení § 2279 se u bytu zvláštního určení nepoužije. Zemře-li nájemce, nájem
bytu zvláštního určení skončí a pronajímatel vyzve osoby, které bydlely v bytě společně s
nájemcem, aby byt vyklidily nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží; nejsou-li v
bytě takové osoby, pronajímatel vyzve obdobně nájemcovy dědice.

(2) Nájem bytu zvláštního určení může pronajímatel vypovědět pouze s předchozím
souhlasem toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, popřípadě jeho právního nástupce.
Pododdíl 3
Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání
Základní ustanovení
§ 2302
(1) Ustanovení tohoto pododdílu se vztahují na nájem prostoru nebo místnosti, je-li
účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a
slouží-li pak prostor nebo místnost alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel
nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen (dále jen „prostor sloužící podnikání“). Není-li dále
stanoveno jinak, použijí se pro nájem prostoru sloužícího podnikání obecná ustanovení o
nájmu.
(2) Jedná-li se o nájem prostoru nebo místnosti, jehož účelem není ani bydlení, ani
provozování podnikatelské činnosti ve smyslu odstavce 1, použijí se obecná ustanovení o
nájmu.
§ 2303
Je-li s nájmem prostoru sloužícího podnikání spojeno poskytování služeb, použijí se
ustanovení o poskytování služeb souvisejících s nájmem bytu obdobně.
§ 2304
(1) Nájemce nemá právo provozovat jinou činnost nebo změnit způsob či podmínky
jejího výkonu, než jak to vyplývá z účelu nájmu nebo z jiného ujednání stran, anebo z toho,
co bylo možné důvodně očekávat při uzavření smlouvy, pokud by tato změna působila
zhoršení poměrů v nemovité věci nebo by nad přiměřenou míru poškozovala pronajímatele
nebo ostatní uživatele nemovité věci.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud se v důsledku změny poměrů na
straně nájemce jeho činnost v některém ohledu změnila jen nepodstatně.
§ 2305
Nájemce může nemovitou věc, kde se nalézá prostor sloužící podnikání, opatřit se
souhlasem pronajímatele v přiměřeném rozsahu štíty, návěstími a podobnými znameními;
pronajímatel může souhlas odmítnout, má-li pro to vážný důvod. Požádal-li nájemce o
udělení souhlasu v písemné formě a nevyjádří-li se pronajímatel do jednoho měsíce,
považuje se souhlas pronajímatele za daný.
§ 2306

Při skončení nájmu odstraní nájemce znamení, kterými nemovitou věc opatřil, a
uvede dotčenou část nemovité věci do původního stavu.
§ 2307
Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání
(1) Nájemce může s předchozím souhlasem pronajímatele převést nájem v souvislosti
s převodem podnikatelské činnosti, jíž prostor slouží; souhlas pronajímatele i smlouva o
převodu nájmu vyžadují písemnou formu.
(2) Ustanovení § 2306 se použije obdobně.
Skončení nájmu
§ 2308
Nájem na dobu určitou může nájemce vypovědět i před uplynutím ujednané doby,
a) ztratí-li způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je prostor sloužící podnikání určen,
b) přestane-li být najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k výkonu činnosti, k němuž
byl určen, a pronajímatel nezajistí nájemci odpovídající náhradní prostor, nebo
c) porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci.
§ 2309
Jedná-li se o nájem na dobu určitou, má pronajímatel právo nájem vypovědět i před
uplynutím ujednané doby,
a) má-li být nemovitá věc, v níž se prostor sloužící podnikání nachází, odstraněna, anebo
přestavována tak, že to brání dalšímu užívání prostoru, a pronajímatel to při uzavření
smlouvy nemusel ani nemohl předvídat, nebo
b) porušuje-li nájemce hrubě své povinnosti vůči pronajímateli, zejména tím, že přestože jej
pronajímatel vyzval k nápravě, chová se nájemce v rozporu s ustanovením § 2305, nebo je
po dobu delší než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo služeb spojených s
užíváním prostoru sloužícího podnikání.
§ 2310
(1) Ve výpovědi musí být uveden její důvod; výpověď, v níž není uveden její důvod, je
neplatná.
(2) Výpovědní doba je tříměsíční.

§ 2311
Ustanovení o skončení nájmu bytu na dobu určitou se použijí obdobně.
§ 2312
Jedná-li se o nájem na dobu neurčitou, má strana právo jej vypovědět v šestiměsíční
výpovědní době; má-li však strana k výpovědi vážný důvod, je výpovědní doba tříměsíční;
trvá-li nájem po dobu delší než pět let a vzhledem k okolnostem strana nemohla
předpokládat, že druhá strana nájem vypoví, je výpovědní doba vždy šestiměsíční.
§ 2313
Vyklidí-li nájemce prostor sloužící podnikání v souladu s výpovědí, považuje se
výpověď za platnou a přijatou nájemcem bez námitek.
§ 2314
(1) Vypovídaná strana má právo do uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla
výpověď doručena, vznést proti výpovědi námitky; námitky vyžadují písemnou formu.
(2) Nevznese-li vypovídaná strana námitky včas, právo žádat přezkoumání
oprávněnosti výpovědi zanikne.
(3) Vznese-li vypovídaná strana námitky včas, ale vypovídající strana do jednoho
měsíce ode dne, kdy jí námitky byly doručeny, nevezme svou výpověď zpět, má vypovídaná
strana právo žádat soud o přezkoumání oprávněnosti výpovědi, a to do dvou měsíců ode
dne, kdy marně uplynula lhůta pro zpětvzetí výpovědi.
§ 2315
Náhrada za převzetí zákaznické základny
Skončí-li nájem výpovědí ze strany pronajímatele, má nájemce právo na náhradu za
výhodu pronajímatele, nebo nového nájemce, kterou získali převzetím zákaznické základny
vybudované vypovězeným nájemcem. Nájemce toto právo nemá, byl-li z nájmu vypovězen
pro hrubé porušení svých povinností.
Pododdíl 4
Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých
§ 2316
Základní ustanovení
(1) Nájemní smlouvou se pronajímatel, který je podnikatelem a jehož podnikání

spočívá v pronajímání věcí, zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání movité věci a
nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.
(2) Není-li dále stanoveno jinak, použijí se pro podnikatelský pronájem movitých věcí
obecná ustanovení o nájmu.
§ 2317
Pronajímatel se při předání věci nájemci přesvědčí, že věc je v dobrém stavu,
předvede nájemci, že věc je funkční, pokud je to obvyklé, a seznámí nájemce s pravidly pro
zacházení s věcí nebo mu pro to předá pokyny v písemné formě.
§ 2318
(1) Má-li věc vadu, pro kterou ji nelze řádně užívat nebo pro kterou ji lze užívat jen se
značnými obtížemi, má nájemce právo, aby mu pronajímatel poskytl jinou věc sloužící témuž
účelu.
(2) Po dobu, po niž nájemce nemohl věc řádně užívat vůbec nebo jen se značnými
obtížemi, má nájemce právo na prominutí nájemného, anebo na slevu z nájemného nebo
snížení nájemného; své právo musí nájemce uplatnit u pronajímatele do konce ujednané
doby nájmu, jinak zanikne.
§ 2319
(1) Nájemce oznámí pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení věci bez zbytečného
odkladu.
(2) Nájemce platí nájemné, dokud neoznámí pronajímateli poškození věci, pro které
věc nemůže řádně užívat, anebo ztrátu nebo zničení věci; stejně tak platí nájemné, dokud je
v prodlení s vrácením věci.
(3) Nájemce neodpovídá za opotřebení věci způsobené řádným užíváním.
§ 2320
(1) Nájemce má právo nájem kdykoli vypovědět. Výpovědní doba je desetidenní.
(2) Ustanovení o obnovení nájemní smlouvy po uplynutí doby nájmu za předpokladu,
že pronajímatel o vrácení nepožádá, se nepoužije.
Pododdíl 5
Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku
§ 2321
Základní ustanovení

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu
užívání dopravního prostředku a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.
§ 2322
(1) Pronajímatel odevzdá nájemci dopravní prostředek spolu s potřebnými doklady v
ujednané době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
(2) Dopravní prostředek musí být způsobilý k provozu a k ujednanému způsobu
užívání, jinak k užívání, k němuž dopravní prostředek obvykle slouží.
(3) Není-li dopravní prostředek způsobilý k provozu podle odstavce 2, nájemce má
právo odmítnout dopravní prostředek převzít, a zjistí-li nezpůsobilost dodatečně, má právo
jej vrátit a žádat odstranění vady nebo odevzdání jiného dopravního prostředku, anebo
zrušení smlouvy.
§ 2323
Nájemce dopravní prostředek pojistí, jen bylo-li to ujednáno.
§ 2324
Nájemce zaplatí nájemné po ukončení užívání dopravního prostředku; je-li však
nájem ujednán na dobu delší než tři měsíce, platí nájemce nájemné ke konci každého
kalendářního měsíce.
§ 2325
(1) Nájemce udržuje dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím
k obvyklému opotřebení.
(2) Pronajímatel nahradí nájemci náklady, které nájemce vynaložil na údržbu;
neuplatní-li nájemce toto právo u pronajímatele do tří měsíců od vynaložení nákladů, právo
zanikne.
Pododdíl 6
Ubytování

§ 2326
Základní ustanovení
Smlouvou o ubytování (o přechodném nájmu) se ubytovatel zavazuje poskytnout
ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu
ubytování v zařízení k tomu určeném a objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za

ubytování a za služby spojené s ubytováním ve lhůtě stanovené ubytovacím řádem,
popřípadě ve lhůtě obvyklé.
§ 2327
(1) Ubytovaný má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné
prostory ubytovacího zařízení (ubytovací prostor) a využívat služby s ubytováním spojené.
(2) Požádá-li o to ubytovaný, ubytovatel od něho převezme do úschovy peněžní
prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či
rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel může požadovat, aby mu byly věci k
úschově předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.
§ 2328
Ubytovatel odevzdá ubytovanému ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné
užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
§ 2329
Ubytovaný užívá ubytovací prostor a přijímá služby s ubytováním spojené řádně; bez
souhlasu ubytovatele nesmí v ubytovacím prostoru provádět podstatné změny.
§ 2330
(1) Ubytovaný může smlouvu vypovědět před uplynutím ujednané doby.
(2) Prokáže-li ubytovatel, že nemohl zabránit škodě, která mu vznikla předčasným
zrušením ubytování ze strany ubytovaného, může žádat, aby mu ubytovaný škodu nahradil.
§ 2331
Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní
doby, porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, anebo dobré
mravy.
Oddíl 4
Pacht
Pododdíl 1
Obecná ustanovení
§ 2332
Základní ustanovení

(1) Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k
dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné
nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.
(2) Přenechá-li strana druhé smluvní straně jednou smlouvou více věcí, z nichž
některé slouží k užívání a jiné k požívání, posoudí se smlouva podle povahy hlavní věci.
§ 2333
Je-li propachtovaná věc zapsána do veřejného seznamu, zapíše se do veřejného
seznamu i pachtovní právo, pokud to navrhne vlastník věci nebo s jeho souhlasem pachtýř.
To platí i v případě, že je do veřejného seznamu zapsána jednotlivá věc náležející k
propachtované hromadné věci.
§ 2334
Propachtuje-li pachtýř propachtovanou věc jinému, přenechá-li ji jinému k užívání
nebo změní-li hospodářské určení věci, anebo způsob jejího užívání nebo požívání bez
propachtovatelova předchozího souhlasu, může propachtovatel vypovědět pacht bez
výpovědní doby.
§ 2335
(1) Provádí-li propachtovatel na propachtované věci opatření, k nimž je podle
smlouvy nebo z jiného právního důvodu oprávněn nebo povinen, nahradí pachtýři v
přiměřeném rozsahu náklady a ztrátu výnosu, které pachtýři v důsledku takového opatření
vznikly; požádá-li o to pachtýř, poskytne mu propachtovatel přiměřenou zálohu. Pachtýřovo
právo na slevu z pachtovného nebo na jeho prominutí tím dotčeno není.
(2) Zlepší-li propachtovatel propachtovanou věc do té míry, že pachtýř může při
řádném hospodaření dosáhnout vyššího výnosu, může se propachtovatel domáhat
přiměřeného zvýšení pachtovného.
§ 2336
Pachtýř pečuje o propachtovanou věc jako řádný hospodář.
§ 2337
(1) Neodstraní-li propachtovatel vadu věci, kterou má povinnost odstranit, bez
zbytečného odkladu, a klesne-li proto výnos z propachtované věci pod polovinu běžného
výnosu, má pachtýř právo na slevu z pachtovného; odstraní-li vadu sám, má právo na
náhradu vynaložených nákladů.
(2) Jedná-li se o vadu, která zásadním způsobem ztěžuje, nebo i znemožňuje požívání
propachtované věci tak, že z ní lze nanejvýš dosáhnout jen nepatrný výnos, má pachtýř právo

na prominutí pachtovného, nebo na vypovězení pachtu bez výpovědní doby.
§ 2338
Je-li pacht ujednán alespoň na dobu tří let, může strana vyzvat v době ne kratší než
šest měsíců před uplynutím ujednané doby druhou stranu, aby sdělila, zda hodlá v pachtu
pokračovat, s tím, že vysloví-li druhá strana do tří měsíců od doručení výzvy svůj souhlas,
prodlouží se pacht o dobu, na kterou byl původně ujednán; jinak pacht skončí v původně
ujednané době.
§ 2339
(1) Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době
tak, aby skončil koncem pachtovního roku. Byla-li smlouva uzavřena v písemné formě,
vyžaduje i výpověď písemnou formu.
(2) Má se za to, že u zemědělského pachtu je pachtovní rok období od 1. října do 30.
září následujícího roku, u ostatních pachtů jde o kalendářní rok.
§ 2340
Nevrátí-li pachtýř propachtovanou věc při skončení pachtu propachtovateli, náleží
propachtovateli pachtovné, jako by pacht trval; plody a užitky vytěžené pachtýřem v té době
se počítají jako užitky za celý rok.
§ 2341
Není-li v ustanoveních tohoto oddílu stanoveno něco jiného, použijí se pro pacht
přiměřeně ustanovení o nájmu.
Inventář

§ 2342
(1) Propachtuje-li se věc společně s inventářem, zachová pachtýř jednotlivé kusy
inventáře. Náležejí-li do inventáře zvířata, obnovuje pachtýř jejich stav s péčí řádného
hospodáře.
(2) Zničí-li se něco z inventáře nebo opotřebí-li se do té míry, že to nelze dále užívat,
obnoví propachtovatel inventář, ledaže se škoda přičítá pachtýři; to platí i v případě vady
propachtované věci.
§ 2343
(1) Propachtuje-li se věc společně s inventářem v ujednané ceně a zaváže-li se
pachtýř vrátit propachtovateli při skončení pachtu inventář v téže ceně, může pachtýř s

inventářem jako řádný hospodář volně nakládat, nese však nebezpečí škody, byť vznikne i
náhodou. Pachtýř udržuje inventář a nahradí jej s péčí řádného hospodáře; je-li věc zapsána
do inventáře, nabývá k ní propachtovatel vlastnické právo.
(2) Skončí-li pacht, vrátí pachtýř inventář propachtovateli. Propachtovatel může
odmítnout převzít kus inventáře obstaraný pachtýřem, pokud má vzhledem k propachtované
věci a k řádnému hospodaření s ní nepřiměřenou cenu nebo pokud je pro propachtovanou
věc nadbytečný; odmítnutím nabývá vlastnické právo k odmítnutému kusu pachtýř.
(3) Je-li mezi cenou převzatého a vraceného inventáře rozdíl, vyrovná se v penězích.
§ 2344
Pro pohledávky pachtýře vůči propachtovateli vázne na věcech náležejících do
inventáře zástavní právo. Dá-li však propachtovatel pachtýři jinou jistotu, zástavní právo se
do výše jistoty neuplatní.
Pododdíl 2
Zemědělský pacht
§ 2345
Základní ustanovení
(1) Je-li propachtován zemědělský nebo lesní pozemek, je ujednán zemědělský pacht.
(2) Je-li pacht ujednán na dobu delší než dva roky a není-li smlouva uzavřena v
písemné formě, má se za to, že pacht byl ujednán na dobu neurčitou.
§ 2346
Pachtovné se platí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu.
§ 2347
Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní době.
§ 2348
(1) Stane-li se pachtýř ze zdravotních důvodů nezpůsobilý na pozemku hospodařit,
má právo vypovědět pacht v tříměsíční výpovědní době, i když byl pacht ujednán na dobu
určitou.
(2) Zemře-li pachtýř, má pachtýřův dědic právo vypovědět pacht v tříměsíční
výpovědní době, i když byl pacht ujednán na dobu určitou; výpověď musí být podána do šesti
měsíců ode dne, kdy pachtýř zemřel.
Pododdíl 3

Pacht závodu
§ 2349
(1) Je-li propachtován závod, pachtýř jej užívá i požívá způsobem a v rozsahu, v jakém
je toho třeba k řádnému provozování závodu. Předmět činnosti provozované v závodu může
pachtýř změnit, jen bylo-li to výslovně ujednáno.
(2) Pacht závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele.
§ 2350
(1) Je-li pachtýř zapsán ve veřejném rejstříku, nabývá právo k závodu zveřejněním
údaje, že uložil doklad o pachtu závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu.
(2) Není-li pachtýř zapsán do veřejného rejstříku, nabývá právo k závodu účinností
smlouvy.
(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny povinnosti zapsat práva k věcem
podle jiných právních předpisů.
§ 2351
Zakazuje se převést na pachtýře ta práva z průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví, u nichž to vylučuje smlouva, kterou bylo právo průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví propachtovateli poskytnuto, nebo vylučuje-li to povaha takového
práva.
§ 2352
(1) Propachtováním závodu se pachtýř stává věřitelem pohledávek a dlužníkem
dluhů, které s provozem závodu souvisí; z dluhů však pachtýř přejímá jen ty, o jejichž
existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k
převzetí dluhu pachtýřem, ručí propachtovatel za jeho splnění. Nabytí pohledávek
pachtýřem se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek.
(2) Propachtovatel oznámí bez zbytečného odkladu svým věřitelům a dlužníkům,
jejichž pohledávky a dluhy pachtýř pachtem závodu nabyl, že závod propachtoval.
§ 2353
(1) Pořídí-li strany o předání závodu zápis, uvedou výčet všeho, co propachtovaný
závod zahrnuje a co se pachtýři předává, jakož i toho, co chybí, ač to jinak podle smlouvy
nebo podle účetních záznamů závod spoluvytváří. Propachtovatel nejpozději v zápisu
pachtýře upozorní na vady předmětu pachtu, o kterých ví, nebo o kterých vědět měl a mohl.

(2) Neuvede-li se v zápisu věc náležející k závodu, nabývá k ní pachtýř požívací právo
společně s požívacím právem k závodu. Neuvede-li se v zápisu dluh, pachtýř jej nabývá,
musel-li jeho existenci alespoň rozumně předpokládat.
§ 2354
Zhorší-li se pachtem dobytnost pohledávky, má věřitel propachtovatele, který s
pachtem nesouhlasil, právo domáhat se, aby soud rozhodl, že pacht je vůči němu neúčinný.
Právo dovolat se neúčinnosti zaniká, neuplatní-li je věřitel do jednoho měsíce ode dne, kdy
se o pachtu dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
§ 2355
(1) Dnem zániku pachtu přechází na propachtovatele pohledávky a dluhy, které k
závodu náleží; z dluhů však propachtovatel nabývá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji
alespoň musel rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu
propachtovatelem, ručí pachtýř za jeho splnění. Nabytí pohledávek propachtovatelem se
jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek.
(2) Pachtýř oznámí svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy pachtýř
pachtem závodu nabyl, bez zbytečného odkladu, že pacht zanikl.
§ 2356
Neprokáží-li strany, že vznik nebo zánik pachtu byl třetí osobě znám dříve, jsou vůči ní
tyto skutečnosti účinné ode dne, kdy bylo oznámení o vzniku nebo zániku pachtu
zveřejněno.
§ 2357
Ustanovení tohoto pododdílu se použijí obdobně i na pacht části závodu tvořící
samostatnou organizační složku.

ČÁST PÁTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
HLAVA II
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Díl 1
Přechodná ustanovení

Oddíl 7
Závazková práva
§ 3073
Práva ze zajištění závazku vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, byť
byla zřízena i jako práva věcná, se posuzují až do svého zániku podle dosavadních právních
předpisů. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto
zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.
§ 3074
(1) Nájem se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku
nájmu došlo před tímto dnem; vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. To
neplatí pro nájem movité věci ani pro pacht.
(2) Ustanovení § 2249 odst. 1 se nepoužije v případě, že nájemné nebylo určeno
ujednáním pronajímatele a nájemce nebo rozhodnutím soudu, ale na základě jiného
právního předpisu. V takovém případě má pronajímatel právo navrhnout v písemné formě
nájemci zvýšení nájemného; ustanovení § 2249 odst. 3 se použije obdobně.
§ 3075
Byl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zřízen byt zvláštního určení ze
státních prostředků nebo přispěl-li stát na jeho zřízení, lze uzavřít smlouvu o nájmu tohoto
bytu jen na základě doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností a nájem lze
vypovědět jen s předchozím souhlasem tohoto úřadu.
§ 3076
Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o neplatnosti
výpovědi nájmu bytu, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; právo nájemce na
bytovou náhradu nebo na jiná plnění podle dosavadních právních předpisů nejsou dotčena.

