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Shrnutí
Rozlišují se dva typy regulace nájmů: i) regulace první generace, častá po druhé světové válce,
která stanoví stropy na ceny nájmů, ii) regulace druhé generace, ke které státy přistoupily v 70.
letech a která je flexibilnější a snaží se regulovat ceny nájmů tak, aby reflektovaly tržní ceny.
Ze zkoumaných států lze rozlišit státy s přísnější regulací výše nájemného v rezidenčních bytech
(za účelem bydlení), které regulují i výši nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv (Švédsko,
Dánsko, Rakousko). Nejpřísnější je velmi specifická švédská regulace, kdy je většina nájmů bytů
určena na základě užitné hodnoty bytů, vyjednané v rámci kolektivního vyjednávání organizací
nájemníků s pronajímateli. Podobně přísná je i regulace dánská, která u bytů vybudovaných před
rokem 1992 určuje nájemné na základě nákladů na provoz bytu, s tím, že započítává i určitý
omezený zisk, ale nereflektuje tržní cenu. V Dánsku existuje více typů regulací, přičemž v části bytů
lze cenu stanovit úplně volně.
Rakouská úprava je velmi ochranitelská ve vztahu k nájemci. U bytů postavených do roku 1948
nájemné nesmí přesáhnout referenční nájemné za metr čtvereční stanovované pravidelně
pro jednotlivé spolkové země. U bytů novějších a velkých bytů nájemné musí být přiměřené
charakteristikám bytu. Všechny výše uvedené státy mají společné, že zákon dává nájemci rychlou
možnost domoci se u soudu výše nájemného, které je dle zákona považováno za přiměřené.
Německo a Francie jsou o poznání liberálnější; fixují zvyšování nájemného na základě klauzulí
ve smlouvě, zavádí proceduru zvýšení nájemného, je-li nepřiměřeně nízké i bez smluvního základu,
tedy zjednodušeně řečeno chrání „sedícího“ nájemce před neočekávanými zvýšeními, což je
principem liberální regulace nájemného druhé generace. Oba státy ovšem mají i mechanismus
regulace nájemného v oblastech, kde je velká poptávka po bydlení. Německo zavedlo tzv. „brzdu
nájmů“ která fixuje i nájmy na základě nově uzavřených smluv na míru srovnatelnou s nájmy
v dané oblasti. Ve Francii zase existují speciální pravidla pro tzv. vytížené zóny, ve kterých jsou nové
nájemní smlouvy vázány předchozí výší nájemného. Nejvíce vytížená Paříž navíc v nedávné době
zavedla systém referenčního nájemného dle lokality a typu bytu.
Polsko je ze všech států nejliberálnější; také chrání nájemce, ale jen proti nepřiměřeným zvýšením,
jen v rámci trvajících nájemních smluv. Pronajímatel může dát výpověď výše nájemného do určité
výše, kterou nájemce nemusí přijmout (srovnání např. Francie, která chrání před nepřiměřeným
zvyšováním i při obnovení smlouvy na dobu určitou). Všechny státy kromě Polska jsou také
poměrně přísné k uzavírání nájemních smluv na dobu určitou; často je možné ji uzavřít jen
z vymezených důvodů, které musí pronajímatel uvést, případně prokázat, a které, pokud
nenastanou, smlouva trvá (Německo, Francie, částečně též Dánsko). Ve všech státech kromě
Polska je omezena doba, na kterou jde smlouvy na dobu určitou uzavírat a upraveno jejich
pokračování.
Co se týče výpovědi z nájmu ze strany pronajímatele, je ve všech státech možná pouze
z výpovědních důvodů, přičemž tato ochrana se často rozšiřuje i na smlouvy na dobu určitou, tzn.,
že je není možné ukončit prostým uplynutím doby (Rakousko, Švédsko, Francie). Francie, Německo
a Polsko též chrání zranitelné nájemce (důchodce, tíživá situace) před výpovědí.

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.
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Regulace nájmů obecně
V této práci se primárně zabýváme regulací soukromého nájemního sektoru (private rent sector).
V ekonomické teorii se obecně rozlišují dva typy regulace nájmů a to: i) regulace nájemného první
generace a ii) regulace nájemného druhé generace.
i)

Regulace nájemného první generace – ekonomická literatura tuto regulaci definuje
následujícím způsobem: „Regulace nájemného první generace představuje takový vývoj
nominálního nájemného, který vede k poklesu reálného nájemného a kdy nominální
nájemné zůstává výrazně pod úrovní tržního nájemného.“1 Zjednodušeně řečeno se
u regulace nájemného první generace jednalo o zmrazení nájmů na určitém stropu.
Tato regulace nájemného byla zaváděna po druhé světové válce, kdy většina lidí
nedisponovala dostatečnými financemi a stav bytového fondu byl velmi špatný.
Obecně se však má za to, že nebyla prospěšná, jelikož ceny nájmů tlačila dolů natolik,
že je nebylo možné přizpůsobovat tržním cenám a do nich promítnutým nákladům
(náklady na údržbu, investice do nemovitosti), což v konečném důsledku vedlo
k poklesu soukromého nájemního sektoru.2

ii)

Regulace nájemného druhé generace – začala být zaváděna v 70. letech. Je
komplexnější a méně jednoznačná než regulace první generace. Obecně lze říci, že sem
patří jak regulace výše nájemného, tak regulace vztahu mezi nájemníkem a
pronajímatelem.3 Každopádně druhá generace regulace nájemného umožňuje růst
nájemného a jeho dorovnání s tržním.4 V evropském kontextu můžeme rozlišit systémy
s přísnější formou regulace a liberálnější systémy. Liberálnější systémy se zaměřují
spíše na regulaci již uzavřených nájemních poměrů, ale nájemné u nově uzavřených
smluv ponechávají smluvní volnosti (ČR, částečně Francie a Německo). Méně liberální
systémy mají snahu regulovat i smluvní nájemné u nově uzavíraných smluv (Rakousko,
Švédsko).5

Kromě toho je třeba si uvědomit, že v každém státě je bytový fond jinak rozvržený, co se týče
právního titulu k bytu/domu. Německo, Švýcarsko a Rakousko mají vysoký podíl nájemního
bydlení. V zemích bývalého východního bloku je po privatizaci bytového fondu mezi obyvatele
velmi časté vlastnické bydlení, i bez zatížení hypotékou. Jižní státy také kladou důraz na vlastnické
bydlení a podíl nájmů je menší (viz graf).

1

LIND, Hans. RENT REGULATION: A CONCEPTUAL AND COMPARATIVE ANALYSIS. International Journal of Housing
Policy, 2001, č. 1, s. 41-57. doi:10.1080/14616710110036436. Dostupné z:
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14616710110036436
2
O’SULLIVAN, Eoin a Pascal DE DECKER. Regulating the Private Rental Housing Market in Europe: Part A. European
Journal of Homelessness, Volume 1 [online]. December 2007, 95 - 117 [cit. 2020-09-16], s. 103. Dostupné z:
https://www.feantsa.org/download/ejh_vol1_article45030242763360395921.pdf.
3
LIND, Hans. RENT REGULATION: A CONCEPTUAL AND COMPARATIVE ANALYSIS. International Journal of Housing
Policy, 2001, č. 3, s. 41-57. doi:10.1080/14616710110036436. Dostupné z:
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14616710110036436
4
O’SULLIVAN, Eoin a Pascal DE DECKER. Regulating the Private Rental Housing Market in Europe: Part A. European
Journal of Homelessness, Volume 1 [online]. December 2007, 95 - 117 [cit. 2020-09-16], s. 103. Dostupné z:
https://www.feantsa.org/download/ejh_vol1_article45030242763360395921.pdf.
5
LUX, Martin. Standardy bydlení 2003/04: Bytová politika v ČR: efektivněji a cíleněji [online]. Praha: Sociologický ústav
Akademie věd České republiky, 2004 [cit. 2018-04-27], s. 34. ISBN 80-7330-055-9. Dostupné z:
http://seb.soc.cas.cz/images/publikace_download/standardy2004.pdf.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

PI 5.402

5

Graf 1 Bydlení podle právního titulu v Evropě, 2018

Zdroj: Eurostat6

Další možností, jak pochopit strukturu soukromého nájemního sektoru, je skrze koncept
unitárního a dualistického nájemního modelu podle ekonoma Jima Kemenyho.7
 Unitární nájemní model pak vychází z předválečného Německa, snaží se udržovat
konkurenci mezi regulovaným soukromým nájemním sektorem a dostupným bydlením
pro širší vrstvy populace podporovaným z veřejných peněz. V unitárním modelu je široké
zastoupení nájemního bydlení, které představuje dostatečně spolehlivou a kvalitní
alternativu k bydlení vlastnickému.8
6

Distribution of population by tenure status, 2018 (%). Ec.europa.eu [online]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Distribution_of_population_by_tenure_status,_2018_(%25)_SILC20.png.
7
Zejména v KEMENY, J. From Public Housing to the Social Market: Rental Policy Strategies in Comparative Perspective.
London: Routledge, 1995.
8
O’SULLIVAN, Eoin a Pascal DE DECKER. Regulating the Private Rental Housing Market in Europe: Part A. European
Journal of Homelessness, Volume 1 [online]. December 2007, 95 - 117 [cit. 2020-09-16], s. 101 a 102. Dostupné z:
https://www.feantsa.org/download/ejh_vol1_article45030242763360395921.pdf.
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 V dualistickém nájemním systému je ponechán širší prostor pro soukromý nájemní sektor
a volný trh. Stát zajišťuje pouze úzký segment sociálního bydlení pro občany, kteří
nemohou sehnat bydlení na trhu. Přístup k tomuto bydlení je však silně regulován.
V ekonomicky liberálnějším dualistickém modelu je často silný podíl osobního vlastnictví
bytů s hypotečním úvěrem.
K tomuto dělení se váže i fakt, že každá země má jiný model sociálního (dostupného) bydlení.
Termín sociální bydlení není jednotný a lze pod něj podřadit různé modely bydlení podporovaného
státem, které směřuje buď na širší skupiny obyvatelstva, nebo na užší skupinu ohroženou
chudobou. Např. pro severské země jsou typické velmi široce pojaté modely směřující na rozsáhlé
skupiny obyvatel. Veliký fond sociálního (dostupného) bydlení má též Rakousko a Německo.
Naopak Spojené království, jihoevropské státy nebo státy postkomunistické Evropy mají „štíhlejší“
modely sociálního bydlení zaměřené na menší část populace.9
Jak už bylo řečeno, tato práce se primárně zabývá regulací v soukromém nájemním sektoru.
Regulace nájmů v ČR ve světle nálezů Ústavního soudu
V zemích bývalého východního bloku se deregulace nájemného v rámci transformace
z nedemokratického komunistického režimu na právní stát s tržní ekonomikou stala předmětem
rozhodování ústavních soudů, jakož i Evropského soudu pro lidská práva (podrobněji Polsko).
Ústředním problémem byla otázka, zda regulace nájmů vycházející z poměrů před změnou režimu
chránící často zranitelné nájemce, jejichž nájem vznikl během období komunismu, před zvýšením
nájmů na tržní úroveň, představovala nepřiměřený zásah do vlastnického práva vlastníků bytů,
když nájmy, které mohli vybírat, byly tak nízké, že jim neumožňovaly pokrýt ani náklady na údržbu
svého majetku. V Česku se Ústavní soud s regulací nájmů vypořádával v sérii nálezů: sp. zn. Pl. ÚS.
3/2000 z 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 8/02 ze dne 20. 11. 2002 a sp. zn. Pl. ÚS 2/03 ze dne 19. 3.
2003 a další. Nálezem pléna sp. zn. Pl. ÚS. 3/2000 z 21. 6. 2000 Ústavní soud zrušil Výměr
ministerstva financí č. 06/2002, kterým se stanovilo maximální nájemné z bytu, maximální ceny
služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně usměrňované nájemné v bytě, když
konstatoval, že nařízení je kromě jiného v rozporu se zásadou rovnosti [čl. 4 odst. 3, 4 Listiny
základních práv a svobod (LZPS)], neboť neúměrně znevýhodňuje vlastníky bytů, u nichž nájmy
byly uzavřeny před rokem 1989 oproti ostatním vlastníkům, a dále je též nepřiměřeným zásahem
do vlastnického práva.10 Nález ústavního soudu však nelze vykládat způsobem, že každá regulace
nájemného je nepřípustným zásahem do vlastnického práva. Zaprvé toto ve svých rozsudcích
vyvrátil Evropský soud pro lidská práva11 a Ústavní soud sám zdůrazňuje, že: „Ochrana vlastnických
práv nevylučuje regulaci nájemného (zejména čl. 11 odst. 3 a čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny) jako ústavní
formu realizace politiky státu v případě, že se pohybuje v rámci vymezeném ústavním pořádkem a
mezinárodními závazky České republiky, přičemž je nutno bedlivě zvažovat jak existenci veřejného
zájmu opravňujícího k uplatnění usměrňujících (kontrolních) opatření, tak rovněž výběr podrobných
pravidel pro uskutečňování takových opatření. Zasahování státu musí respektovat přiměřenou
(spravedlivou) rovnováhu mezi požadavkem obecného zájmu společnosti a požadavkem
na ochranu základních práv jednotlivce. To znamená, že musí existovat rozumný (opodstatněný)
9

Social housing in the EU. Evropský Parlament: Generální ředitelství pro vnitřní politiku, Odbor politiky Hospodářská
a vědecká politika, leden 2013, s. 9. Dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/studies.
10
Čl. 11 LZPS a čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (publikována
jako Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.)
11
Např. rozsudek ESLP Mellacher a ost. v. Rakousko ze dne 19. 12. 1989.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
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vztah proporcionality mezi použitými prostředky a sledovanými cíli [k tomu viz nálezy sp. zn. Pl. ÚS
24/99 (č. 167/2000 Sb.), Pl. ÚS 3/2000 (č. 231/2000 Sb.) a Pl. ÚS 5/01 (č. 410/2001 Sb.)]. Regulace
nájemného sice není vyvlastněním, může se však týkat obsahu pojmu vlastnického práva.
Vlastnictví již z Listiny (čl. 11 odst. 3) není chápáno jako neomezitelné právo, omezeno však podle
Listiny (čl. 11 odst. 4) může být pouze zákonem a za podmínek stanovených Listinou (čl. 4 odst. 2)
a pouze v rozsahu, v jakém se nedotýká podstaty vlastnictví (které se nemůže stát pouhou slupkou
zbavenou obsahu), (čl. 4 odst. 4), přičemž i při tomto omezení platí zákaz diskriminace (čl. 4 odst.
3 Listiny). Pravidlem v této oblasti je proto stanovení nájemného dohodou (čl. 2 odst. 3 Listiny) jako
volného (nikoli libovolného) nájemného, jeho regulace je pak výjimkou, která by měla být časově
omezena na nutnou dobu.“12
Dále Ústavní soud uvádí, že: „Mnoho nedorozumění vzniká již z odlišného pojetí samotného pojmu
cenové regulace nájemného. Ta sama o sobě v demokratickém státě není považována za neústavní,
pokud vychází z tržních cen závislých na poloze domů, dále musí být zjištěno, z jakých zdrojů
pochází, musí však respektovat „spravedlivou rovnováhu“ mezi imperativy obecného zájmu a
ochrany základních práv jednotlivce.“13
Regulace nájmů, jež v ČR existovala, z těchto měřítek dle Ústavního soudu vybočila, a ačkoli soud
uznával nutnost takové právní úpravy pro zachování právní jistoty a postupné narovnání
deformace právních vztahů způsobených bývalým režimem (nález sp. zn. Pl. ÚS 37/93 ze dne 22.
3. 1994), po uplynutí 10 let od změny režimu tyto důvody oslabují a vzniká neústavní nerovnost.14
Ústavní soud ve svých nálezech zdůrazňuje, že bytová politika je jedním ze základních nástrojů
uskutečňování politického programu, do kterého mu nepřísluší zasahovat. Právní úprava nájmu bytu
a domu bude vždy představovat střet mezi vlastnickými právy vlastníků a právem na bydlení,
respektive právem na přiměřenou životní úroveň, které je též součástí ústavního pořádku, jelikož je
chráněno mezinárodními lidskoprávními smlouvami, jimiž je ČR vázaná.15 Stát však nesmí v rámci

12

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS. 3/2000 z 21. 6. 2000.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 8/02 ze dne 20. 11. 2002, IV. C..
14
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS. 3/2000 z 21. 6. 2000, Nález sp. zn. Pl. ÚS 8/02 ze dne 20. 11. 2002, IV. C.
15
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS. 3/2000 z 21. 6. 2000: „ V této souvislosti neobstojí jako relevantní odkaz
navrhovatelů na to, že Parlament ČR nezařadil právo na bydlení do kategorie základních práv a svobod, naopak všechny
dosavadní úpravy jeví se být v souladu s tím, co bývá v mezinárodních smlouvách o lidských právech a základních
svobodách, jimiž je Česká republika ve smyslu čl. 10 Ústavy ČR bezprostředně vázána, označováno jako "právo každého
jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v to dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a na
neustálé zlepšování životních podmínek" (čl. 11 odst. 1 Paktu). Obdobně řeší otázku bydlení i čl. 16 Evropské sociální
charty a čl. 4 Dodatkového protokolu k Chartě, jež byly Českou republikou ratifikovány a vyhlášeny (čl. 10 Ústavy ČR).
Právo na dostatečné (přiměřené) bydlení (čl. 11 odst. 1 Paktu) zahrnuje podle Obecných poznámek Výboru pro
hospodářská, sociální a kulturní práva č. 4 z roku 1991 mimo jiné i aspekt schopnosti placení nájmu. Výše úhrady nájmu
jednotlivcem nebo náklady na užívání bytu by měly být na takové úrovni, jež neohrožuje nebo nepodkopává
uspokojování jiných podstatných potřeb. Smluvní státy by měly obecně postupovat tak, aby procento nákladů
připadajících na bydlení nebylo v nepoměru k příjmům. Smluvní státy by proto měly upravit příspěvky na nájem ve
prospěch těch, kteří nemají prostředky na placení nájmu, i modality a výši úhrady nájmu, které věrně reflektují potřeby
v této otázce. V souladu s principem respektování schopnosti platit nájem by měli být nájemníci chráněni vhodnými
opatřeními proti excesivním nájmům nebo proti excesivnímu zvyšování nájmu. Toto právo zakotvené v čl. 11 Paktu
považuje Ústavní soud z uvedených důvodů za nezpochybnitelné, za cíl, k němuž ve znění tohoto článku i náš stát je
povinen podnikat "odpovídající kroky". Srovnatelná práva, byť zúžená ve prospěch rodiny, resp. starých osob, obsahují
čl. 16 Evropské sociální charty (Právo rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu), jež se stala pro Českou
republiku platnou dne 3. 12. 1999 a byla vyhlášena pod č. 14 Sbírky mezinárodních smluv České republiky, a čl. 4 odst.
2 písm. a) (Právo starých osob na sociální ochranu) Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě z 5. 5. 1998,
13
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realizace sociální a bytové politiky překročit určité mantinely a porušit spravedlivou rovnováhu mezi
těmito právy.

Dánsko
Systém regulace soukromého nájemního sektoru v Dánsku je poměrně složitý, přičemž část
komerčně pronajímaných obydlí podléhá širší regulaci a část užší. V některých municipalitách
Dánska bydlení nepodléhá regulaci dle zákona o regulaci bydlení (Housing Regulation Act)16 a
uplatňuje se zde jen zákon o nájmu (Rent Act)17. Většina municipalit Dánska nicméně patří mezi
regulované lokality, tj. uplatňují se zde oba zákony.18
Regulace nájmů
Regulace výše nájmů u nově uzavřených nájemních smluv
V Dánsku existují čtyři možné způsoby určení nájmu, z nichž pouze jeden je neregulovaný tržní
nájem.19 Nájemné se určuje: a) dle nákladů spojených s provozem bydlení, b) dle výše nájmů
obdobných typů nemovitostí v dané lokalitě nebo c) v některých případech nepodléhá nájemné
regulaci a pak je stanovováno na tržním principu. Zvláštní pravidla dále platí pro bydlení v malých
bytových domech.
Vliv na volbu typu výpočtu má například velikost bytového domu, to, zda se bydlení nachází
v regulované nebo neregulované municipalitě nebo rok, kdy nemovitost začala být využívána.
Nejvyšší úroveň nájmů obvykle bývá v nemovitostech, kde je stanovováno tržně, nižší bývá
nájemné stanovené za pomoci srovnání s obdobnými nemovitostmi a nejnižší bývá nájemné
stanovené dle nákladů.20
a) Nájemné stanovené na základě nákladů (Omkostningsbestemt leje)
V regulovaných oblastech, byla-li nemovitost postavená před rokem 1992, nájemné musí být
spočítáno na základě některých (nikoli všech) nákladů spojených s provozem nemovitosti (více
§ 5 - 9 zákona o regulaci bydlení). Mezi tyto povolené náklady, které mohou ovlivnit výši
nájemného, patří například daně a poplatky, náklady na renovaci obydlí, pojištění, administrativa,
údržba, poplatky za služby, neplatí-li je nájemník zvlášť (voda, elektřina, úklid domu apod.), nebo
předpokládaná zvýšení nájmu z důvodu oprav domu nebo přímo konkrétního bytu. Dále mohou
pronajímatelé do výše nájmu zahrnout i určitý zisk pro sebe tak, aby byla zajištěna návratnost jejich
investice. Došlo-li k radikální modernizaci nemovitosti, která z hlediska nákladů překročila
stanovenou výši, může být nájem odvozen od hodnoty nemovitosti za předpokladu, že je toto

který vstoupil pro Českou republiku v platnost dne 17. 12. 1999 a byl publikován ve Sbírce mezinárodních smluv České
republiky pod č. 15/2000.“
16
Lov om midlertidig regulering af boligforholdene (The Housing Regulation Act): Retsinformation [online]. [cit.
2020-09-16]. Dostupné z: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/929.
17
Lov om leje (The Rent Act): Retsinformation [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/927.
18
Need to know about the Danish Rental Act for tenants: Rent Guide [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z:
https://www.rentguide.dk/en/need-to-know-about-the-danish-rental-act-for-tenants/
19
NORBERG, Per a Jakob JUUL-SANDBERG. Rent control and other aspects of tenancy law in Sweden, Denmark and
Finland: how can a balance be struck between protection of tenants’ rights and landlords’ ownership rights in welfare
states? [online]. Paper presented at The European Network for Housing Research Conference, Belfast, United
Kingdom. University of Southern Denmark, 2016 [cit. 2020-09-23].
20
Husleje: SAPU.dk [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z: https://sapu.dk/p/husleje
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upraveno v nájemní smlouvě (§ 5 odst. 2 zákona o regulaci bydlení).21 Tato regulace by měla
zahrnovat až 79 % soukromého nájemního sektoru. Jedná se o nájemné, které se neodvíjí
od tržních cen nájmů bytů. 22
b) Nájem stanovený dle jeho výše v obdobných nemovitostech (nájemné dle hodnoty
pronajímané nemovitosti)
Nájem v neregulovaných oblastech bývá nájem primárně stanovován na základě srovnání výše
nájmů v obdobných pronajímaných nemovitostech, přičemž přihlíženo je k lokalitě, velikosti,
kvalitě, vybavení, stavu pronajímané nemovitosti nebo k tomu, kolik je v budově bytů a
komerčních prostor (více § 47 - 49 zákona o nájmech).23 Respektive nájemce a pronajímatel
mohou uzavřít nájemní smlouvu svobodně na jakoukoli výši, ale nájemce může žádat, aby mu
nájem byl snížen na tuto hodnotu (srovnání viz Švédsko). Vzhledem k tomu že při srovnávání může
být nájemné srovnáváno i s regulovanými oblastmi, fakticky je často i toto nájemné svázáno
s nájemným na základě nákladů. 24
Pronajímatelé by neměli do ceny nájmu promítat náklady, které oni sami mají ve vztahu
k nemovitosti (například náklady spojené s úhradou hypotéky). Nájemné může být za pomoci
tohoto principu stanovováno i v regulovaných oblastech, neuplatní-li se jiná pravidla, neboť zákon
o nájmech se aplikuje v regulovaných i neregulovaných oblastech.25
c) Pravidla pro stanovení nájemného v malých bytových domech
Pro nemovitosti v regulovaných oblastech, jestliže v těchto nemovitostech bylo v lednu 1995
méně než 7 bytů, platí pravidlo pro určení nájmu dle jeho hodnoty, která se stanovuje na základě
porovnání nájmů v obdobných bytech. Porovnávány jsou nicméně nájmy v obdobných bytech,
ve kterých je nájem stanoven na základě nákladů pronajímatele.26
Tržní nájemné
Tržní nájemné mohou pronajímatelé požadovat v případě rezidenčních bytů v budovách, které
nebyly používány před rokem 1992, v nových půdních prostorech, přístavbách či bývalých
komerčních prostorech nově sloužících k účelu bydlení. V takových případech může být tržně
stanovené nájemné sníženo pouze, je-li nepřiměřeně vysoké, za použití pravidel dánského

21

Huslejefastsættelse: Lejeloven [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z: https://www.lejeloven.dk/udlejer/husleje
NORBERG, Per a Jakob JUUL-SANDBERG. Rent control and other aspects of tenancy law in Sweden, Denmark and
Finland: how can a balance be struck between protection of tenants’ rights and landlords’ ownership rights in welfare
states? [online]. Paper presented at The European Network for Housing Research Conference, Belfast, United
Kingdom. University of Southern Denmark, 2016 [cit. 2020-09-23].
23
Er din husleje for høj?: Lejeloven [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z: https://www.lejeloven.dk/lejer/huslejeꓼ
Huslejefastsættelse: Lejeloven [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z: https://www.lejeloven.dk/udlejer/huslejeꓼ Need
to know about the Danish Rental Act for tenants: Rent Guide [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z:
https://www.rentguide.dk/en/need-to-know-about-the-danish-rental-act-for-tenants/
24
NORBERG, Per a Jakob JUUL-SANDBERG. Rent control and other aspects of tenancy law in Sweden, Denmark and
Finland: how can a balance be struck between protection of tenants’ rights and landlords’ ownership rights in welfare
states? [online]. Paper presented at The European Network for Housing Research Conference, Belfast, United
Kingdom. University of Southern Denmark, 2016 [cit. 2020-09-23].
25
Need to know about the Danish Rental Act for tenants: Rent Guide [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z:
https://www.rentguide.dk/en/need-to-know-about-the-danish-rental-act-for-tenants/
26
Více § 4 odst. 5, 29b, 29c zákona o regulaci bydlení. Husleje: SAPU.dk [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z:
https://sapu.dk/p/huslejeꓼ Huslejefastsættelse: Lejeloven [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z:
https://www.lejeloven.dk/udlejer/husleje
22
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závazkového práva. 27 Skutečnost, že pronajímatel bude účtovat nájemné na tržním principu, by
měla být uvedena v nájemní smlouvě spolu s odkazy na příslušná ustanovení zákona.
V případě pochybností o adekvátnosti výše nájmu se mohou pronajímatelé i nájemníci se svým
případem obrátit na Radu nájmů (Rent Board). Kromě sporů o zvyšování nájemného nebo jeho
výši Rady nájmů rozhodují například ve sporech o výši a splácení jistoty (kauce), v otázkách údržby
a oprav nebo nákladů na služby související s bydlením (více § 106 zákona o nájmech). Při splnění
určitých podmínek dokonce zákon umožňuje, aby pronajímatelé vrátili nájemníkovi na základě
jeho úspěšné stížnosti zpětně neoprávněně získané nájemné, byla-li jeho výše stanovena v rozporu
s právem.28 Všechna významná rozhodnutí rad, která se týkají projednávaných stížností, jsou
veřejně dostupná na jediných webových stránkách29, díky čemuž mohou budoucí stěžovatelé
získat informace o rozhodovací praxi.
Zvyšování nájemného
V Dánsku je možné nájemné zvyšovat z několika zákonem předpokládaných důvodů. Předně je
možné zvyšovat nájemné: a) průběžně v reakci na obecný růst cen nebo b) skokově v důsledku
realizace investice do pronajímané nemovitosti, c) v důsledku růstu provozních nákladů nebo d)
postupem pro dorovnání podhodnocené výše nájmu na rozumnou úroveň.30 Ne všechny zde
vyjmenované a právem předpokládané důvody pro zvýšení nájmu lze uplatnit u všech druhů
nemovitostí.
Každoročně je možné zvyšovat nájemné tak, aby ceny nájmů sledovaly obecné zvyšování cen
ve společnosti, a to o tzv. index čistých cen (price net index).31 Podmínkou je, aby možnost
každoročně zvyšovat ceny byla uvedena v nájemní smlouvě. V případě nájemních smluv
uzavřených před rokem 2015 se lze setkat se starší metodou postupného zvyšování nájemného,
kdy bývalo přímo v nájemní smlouvě předem upraveno postupné zvyšování nájmů (stair rental).
Ke zvýšení může pronajímatel přistoupit, i pokud považuje dosavadní výši nájemného za nízkou
pro daný typ nemovitosti v oblasti, a to až do úrovně, která je rozumná. Ke zvýšení z tohoto důvodu
může dojít pouze jedenkrát za dva roky.32 Zároveň může pronajímatel požadovat od nájemníka
kompenzaci zvyšujících se provozních nákladů.33
Posledním případem, kdy je možné zvýšit nájemné, jsou situace, kdy došlo k významnému zvýšení
hodnoty pronajímané nemovitosti, například díky nákladné rekonstrukci. Zvýšení nájmu pak musí
27

Více § 53 odst. 3 - 5 zákona o nájmech. Need to know about the Danish Rental Act for tenants: Rent Guide [online].
[cit. 2020-09-16]. Dostupné z: https://www.rentguide.dk/en/need-to-know-about-the-danish-rental-act-for-tenants/
28
Viz § 5 odst. 2 a § 17 zákona o regulaci bydlení. What You Need to Know About the Rent Control Board
(Huslejenævnet): Rent Guide [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z: https://www.rentguide.dk/en/what-you-needto-know-about-the-rent-control-board-huslejenaevnet/.
29
Jde o webové stránky Huslejenævn.dk. Dostupné z: https://www.huslejenaevn.dk/About/Pages/default.aspxꓼ What
You Need to Know About the Rent Control Board (Huslejenævnet): Rent Guide [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z:
https://www.rentguide.dk/en/what-you-need-to-know-about-the-rent-control-board-huslejenaevnet/.
30
Kan du kræve huslejestigning?: Lejeloven [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z:
https://www.lejeloven.dk/udlejer/huslejestigning
31
Více také § 53 odst. 2 zákona o nájmech, § 9a zákona o regulaci bydlení. Den gamle og den nye lejelov:
Lejeloven [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z: https://www.lejeloven.dk/lejer/ny-lejelovꓼ Lejeregulering efter
nettoprisindekset: Findbolig.nu [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z:
https://www.findbolig.nu/Findbolig-nu/At-bo-til-leje/Husleje-og-regulering/Regulering-af-lejen-i-ejendomme-tageti-brug-efter-31december1991?
32
Více také dle § 47 a 48 zákona o nájmech.
33
Více také § 50 – 51 zákona o nájmech, § 7 zákona o regulaci bydlení.
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korespondovat se zvýšením hodnoty pronajímané nemovitosti, ke kterému došlo na náklady
pronajímatele.34 V některých případech je nutné plány investic předem projednat s reprezentací
nájemníků, byla-li ustavena, a umožnit jim vyjádřit se k záměru.
Veškeré záměry zvyšování nájemného musejí být předem nájemníkovi oznámeny spolu
s oznámením důvodu zvýšení, kalkulací a s uvedením, že je možné proti postupu podat námitky.
V případě sporu ve věci zvyšování nájmu se mohou obě strany obrátit na místní Radu nájmů (Rent
Board), která rozhodne v jejich věci. Rada by měla být zřízena v každém dánském městě (případně
může více měst sdílet jednu společnou radu).35 Pro představu, Rady nájmů se skládají ze tří expertů
– předsedy, který má právnické vzdělání magisterského stupně a dvou osob znalých problematiky,
které byly jmenovány na základě doporučení organizací reprezentujících zájmy nájemníků a
pronajímatelů (§ 36 zákona o regulaci bydlení). Dále je radě k dispozici osoba, která jí připravuje
přehled relevantní judikatury.36 Proti rozhodnutím rady, která rozhoduje obdobně jako tribunál
na základě práva a existující judikatury, je možné brojit a obrátit se na soud.37
Ochrana práv nájemníků
Dánská právní úprava obsahuje komplexní systém ochrany nájemníků. Kromě výše popsané právní
úpravy výše nájmu a jeho zvyšování právo upravuje i možnost pronajímatele žádat na začátku
nájemního vztahu složení jistoty až do výše tří měsíčních nájmů a pronajímatel může dále žádat
úhradu tří budoucích nájmů předem spolu s prvním nájmem (§ 34 zákona o nájmech). Zákon
upravuje taktéž pravidla údržby a oprav nebo reprezentace nájemníků v bytovém domě.
Obecně je preferovaný typ nájemní smlouvy podle zákona o nájmech na dobu neurčitou. Nájem
na dobu určitou je možný ale pouze na základě dostatečně vážného důvodu. Proti důvodu je
možné podat námitky k soudu. Nájem končí uplynutím doby, ale pokud nájemce zůstane v nájmu
déle než jeden měsíc po jejím skončení, nájem se automaticky prodlouží na dobu neurčitou (§ 80
zákona o nájmech).38
Ke skončení nájmu ze strany pronajímatele může dojít pouze na základě zákonem
předpokládaných důvodů po předchozím varování a při sledování zákonem stanovené procedury
(§ 82 a násl. zákona o nájmu). Stejně tak právo upravuje proceduru vystěhování nájemníka a jeho
případné předkupní právo k obývanému obydlí (§ 97 a násl. zákona o nájmech).

34

Více také § 58 zákona o nájmech, § 23 zákona o regulaci bydlení. Kan du kræve huslejestigning?: Lejeloven [online].
[cit. 2020-09-16]. Dostupné z:
https://www.lejeloven.dk/udlejer/huslejestigning
35
What You Need to Know About the Rent Control Board (Huslejenævnet): Rent Guide [online]. [cit. 2020-09-16].
Dostupné z: https://www.rentguide.dk/en/what-you-need-to-know-about-the-rent-control-board-huslejenaevnet/
36
What You Need to Know About the Rent Control Board (Huslejenævnet): Rent Guide [online]. [cit. 2020-09-16].
Dostupné z: https://www.rentguide.dk/en/what-you-need-to-know-about-the-rent-control-board-huslejenaevnet/
37
What You Need to Know About the Rent Control Board (Huslejenævnet): Rent Guide [online]. [cit. 2020-09-16].
Dostupné z: https://www.rentguide.dk/en/what-you-need-to-know-about-the-rent-control-board-huslejenaevnet/
38
Er en tidsbegrænset lejeaftale gyldig? [online]. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: https://wtc-law.dk/er-entidsbegraenset-lejeaftale-gyldig/.
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Francie
Nájem je ve Francii obecně upraven v občanském zákoníku v čl. L1708 a násl.39 Kromě toho
existuje speciální úprava nájmu bytu zákonem č. 89-462 z 6. července 1989.40
Regulace nájmů
Obecně je ve Francii primárně nájemné stanoveno smluvně mezi pronajímatelem a nájemcem.
Rozdílné podmínky platí pro tzv. vytížené zóny (zone tendue); jedná se o oblasti urbanizované zóny,
kde dochází k nerovnováze mezi nabídkou a poptávkou bydlení vedoucí k obtížím v přístupu
k němu. Vytížené zóny jsou stanovovány dekretem. Speciální pravidla se pak aplikují v Paříži a
Lille.41
Běžný nájem
Při nájmu v „běžné obci“ je výše nájemného věcí dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. Nájem
je pak možné navyšovat jednou ročně podle pravidel v nájemní smlouvě. Pokud nájemní smlouva
takové podmínky neobsahuje, nemůže být nájemné za trvání nájemního poměru navýšeno (vyjma
provádění rekonstrukce). Zvýšení dle smlouvy však nemůže přesáhnout strop, který je stanoven
na základě referenčního indexu nájmů (l'indice de référence des loyers, IRL). Referenční index
nájmů (IRL) zohledňuje inflaci v oblasti spotřebitelských cen, nákladů na údržbu a stavebních prací;
stanovuje ho Národní institut pro statistiku a ekonomické studie, a to čtvrtletně. 42 Spory o výši
ročního zvýšení je možné řešit u Smírčí komise (Commission départementale de conciliation (CDC))
nebo rovnou u soudu.
Výše uvedené navyšování nájmu se týká navýšení v rámci trvání nájmu. Kromě toho existují i
pravidla pro obnovení nájemní smlouvy se stejným nájemcem. Při obnovení smlouvy pronajímatel
může navrhnout nájemci zvýšení nájmu, pokud má za to, že je pod tržní cenou. Návrh na zvýšení
nájemného musí obsahovat přesně stanovené náležitosti.43 V případě, že se byt nachází ve městě
s počtem obyvatel vyšším než jeden milion, musí pronajímatel doložit alespoň šest referenčních
údajů o nájemném v obdobné lokalitě pro obdobný byt; nenachází-li se v takovém městě, postačí
tři. Alespoň dvě třetiny referencí pak musí představovat nájmy, co se nezměnily minimálně
po dobu tří let. Návrh musí být formálně doručen nájemci minimálně 6 měsíců před koncem
nájmu. Nájemce může souhlasit, nebo odmítnout do čtyř měsíců před koncem nájmu. Pokud
odmítne nebo neodpoví, majitel bytu se může obrátit na Smírčí komisi (CDC). Ta nerozhoduje
autoritativně, ale provádí mediaci; do dvou měsíců vydává doporučení o výši nájmu. Není-li ani tak
dosaženo dohody, může se pronajímatel obrátit na soud, který výši nájemného určí. Neučiní-li tak,
nájemné zůstává stejné. Obdobným procesem může nájemce žádat snížení nájemného.44
39

Code civil. Dostupný na: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/2013-07-01/.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986. Dostupný na: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069108/2020-09-30/.
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Montant du loyer d'un logement du secteur privé. Service-public.fr [online]. [cit. 2020-09-17]. Dostupné z:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1310.
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Strop pro zvýšení nájmů se pak počítá tak, že se vynásobí současný nájem a IRL za čtvrtletí, kdy byla uzavřena
nájemní smlouva a vydělí se IRL za poslední čtvrtletí – výsledkem je maximální možné zvýšení nájmu.
43
Název ulice a číslo popisné nemovitosti, v němž je umístěn pronajímaný byt, popis současného stavu nemovitosti a
další informace o bytu a nemovitosti, požadovaná výše zvýšeného nájemného aj.
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Loyer sous-évalué d'un logement : hausse au renouvellement du bail. Service-public.fr [online]. [cit. 2020-09-17].
Dostupné z: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1312.
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Ve vytížené zóně
Regulace nájemného ve vytížené zóně je přísnější. Na rozdíl oproti „běžnému režimu“ platí, že i
pokud je uzavírána smlouva s novým nájemcem, je pronajímatel vázán předchozím nájmem.
Platí, že při prvním nájmu předmětné nemovitosti je nájem čistě věcí dohody mezi nájemcem a
pronajímatelem. Nájem je možné jednou za rok zvyšovat dle pravidel ve smlouvě stejně jako běžný
nájem. Při obnovení nájemní smlouvy je též možné žádat zvýšení nebo snížení nájemného, pokud
je pod tržní cenou. Proces je stejný jako u „běžného nájmu“, ale v případě zvýšení existují další
omezení výše nájmu.
Pokud se byt znovu pronajímá novému nájemci a nebyl prázdný kratší dobu než 18 měsíců,
podléhá i výše nového nájmu určitým limitům. Primárně platí, že nájem musí být buď i) ve stejné
výši jako měl původní nájemce, v případě že byl zvednut v posledních 12 měsících, ii) stejný ale
s úpravou dle aktuální IRL, pokud nebyl bývalému nájemci v posledních 12 měsících zvýšen. Dále
je za stanovených pravidel též možné zvýšení pro rekonstrukci a zvýšení nájmu, který je pod tržní
cenou. Pokud je byt prázdný více než 18 měsíců, je nájem opět možné stanovit smluvně, bez
ohledu na výši předchozího nájmu, tedy jako by byl byt pronajímán poprvé. 45
Paříž
V Paříži jde regulace nájemného ještě dál a od začátku roku 2019 jsou nové nebo obnovené
nájemní smlouvy regulovány referenčním nájemným. Tato regulace byla zavedena podle nového
zákona č. 2018/1021 z 23. října 2018 o rozvoji bydlení, ubytovávání a digitálních technologií,46
který umožňuje zavést speciální mechanismus regulace nájmů pro určité oblasti (čl. 140 zákona).
Na základě zákona bylo vydáno příslušné nařízení města Paříž, které upravuje regulaci nájmů
na území Paříže. Referenční nájmy vyhlašuje prefektura.47
Stanovuje se tzv. referenční nájem (loyer de référence) a zvýšený referenční nájem a to na základě
sledování cen nájmů v určitých oblastech. Jsou stanoveny různé kategorie bytů podle geografické
polohy nebo kvality ubytování, v nichž se referenční nájem liší. Kategorie ubytování musí být
uvedena v nájemní smlouvě, stejně jako výše referenčního a zvýšeného referenčního nájmu.
Základní nájem (bez energií a poplatků), pak nesmí přesahovat zvýšený referenční nájem. K nájmu
je možné uplatnit doplněk, pokud má ubytování speciální charakteristiky (lokace, luxusní
provedení); ty musí být uvedeny a zdůvodněny ve smlouvě. Jak překročení zvýšeného referenčního
nájmu, tak doplněk k nájmu je možné zpochybnit u Smírčí komise a soudu. Tato pravidla platí
pro nově pronajímané byty/byty znovu pronajímané po 18 měsících. U obnovení smlouvy a bytů

KAVĚNA, Martin a Michal ČÁSTEK. Právní úprava nájmu bytu ve vybraných evropských státech: Srovnávací studie č.
5.277, Parlamentní institut, 2007.
45
Montant du loyer d'un logement du secteur privé. Service-public.fr [online]. [cit. 2020-09-17]. Dostupné z:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1310.
Loyer sous-évalué d'un logement : hausse au renouvellement du bail. Service-public.fr [online]. [cit. 2020-09-17].
Dostupné z: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1312.
46
LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
Dostupný na: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028772256/.
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Décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place
le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
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znovu pronajímaných dříve než po 18 měsících jsou pravidla podobná jako u vytížených zón, avšak
s návazností na referenční nájem.48
Ochrana práv nájemníků
Zákon č. 89-462 z 6. července 1989 o zlepšení nájemních vztahů49 se vztahuje na pronájem
za účelem hlavního bydliště nájemníka v prázdném nebo zařízeném bytu, případně na ubytování
za smíšeným účelem (bydlení i místo výkonu práce/podnikání). Podmínky pro prázdné ubytování
a ubytování s vybavením se často liší.
Nájemní smlouva má různé povinné náležitosti (čl. 3 zákona). Existují ustanovení, která jsou
v nájemních smlouvách zakázána, a pokud si je smluvní strany sjednají, hledí se na ně jako by
nebyla (čl. 4 zákona) (např. pokuty nebo penále pro nájemce, povinné přímé srážení nájmu
z výplaty, další platby k nájemnému, zákaz návštěv a podobně).
Nájemní smlouva na dobu určitou se uzavírá na tři roky, pokud je pronajímatelem fyzická osoba, a
na šest let, je-li pronajímatelem právnická osoba (čl. 10 zákona č. 89-462 z 6. července 1989).
V případě obnovení nájemní smlouvy, ať už konkludentním (nájemce dál bydlí, pronajímatel nic
nenamítá) nebo výslovném, se smlouva obnovuje na stejnou dobu (čl. 10).
Uzavřít nájemní smlouvu na kratší dobu je možné, ale může tak učinit pouze fyzická osoba
z pracovních či rodinných důvodů. Tyto důvody musí být ve smlouvě specifikovány, stejně jako
události, kdy se použijí. Dva měsíce před koncem nájmu musí dát pronajímatel nájemci vědět.
Pokud dojde k předvídané události, smlouva končí tak, jak byla sjednána; pokud ne, smlouva
pokračuje další tři roky (čl. 11 zákona).
Nájemce může podat výpověď kdykoli; musí tak učinit oficiální cestou (doporučený dopis, ruční
doručení proti podpisu a potvrzení). Výpovědní doba je u prázdného bytu tři měsíce, ve vytížené
zóně/ze speciálních důvodů, však pouze jeden měsíc. U pronájmu zařízeného bytu je výpovědní
doba jeden měsíc bez dalšího.50
Pronajímatel může dát výpověď nájemci pokud i) prodává byt nebo z důvodu své bytové potřeby
či osoby blízké ii) pro vážný a legitimní důvod (čl. 25- 8 zákona). Musí u toho respektovat formální
podmínky podání výpovědi. Pro samotný konec nájemní smlouvy na dobu určitou však není možné
dát výpověď. Pronajímatel ale může chtít měnit podmínky smlouvy s tříměsíční výpovědní dobou;
pokud nájemce souhlasí, smlouva se obnoví na rok (čl. 25-8 zákona).51
Zneužívání výpovědi se trestá pokutou (čl. 25-8 zákona), nájemce se též může soudit o neplatnost
a náhradu škody.
Dále existují tzv. chránění nájemci, kterým je možné dát výpověď jen za splnění určitých podmínek.
Navrhnout výše uvedený způsob obnovení smlouvy není možné osobě starší 65 let, jejíž příjmy
48
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jsou pod určitou hranicí, aniž by jí bylo nabídnuto přiměřené náhradní bydlení. To neplatí, pokud
je sám pronajímatel fyzická osoba starší 65 let/jeho příjmy jsou pod stanovenou hranicí (čl. 25-8
zákona).

Německo
Právní úprava nájmu je obsažena v § 535 – 557 německého občanského zákoníku (Bürgerliches
Gesetzbuch, dále jen „BGB“).52 V § 535 – 548 jsou obsažena obecná ustanovení o nájmu;
§ 549 – 577a BGB dále obsahují speciální ustanovení o nájmu obytného prostoru. Obecná
ustanovení se užijí, pokud ve speciálních není stanoveno jinak. Kromě občanského zákoníku se
na nájem bytu uplatní i některé další právní předpisy zejména hospodářský trestní zákoník
(Wirtschaftsstrafgesetz) 53, který stanovuje zákaz neoprávněně vysokého nájemného.
Regulace nájmů
Zvyšování nájmu dle občanského zákoníku
Pravidla zvyšování nájmů jsou stanovena v § 557 až § 561 BGB. Primárně platí, že výše nájmu je
předmětem svobodné dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. Ve smlouvě je možné si
dohodnout zvyšování nájemného a to buď postupné zvyšování podle § 557 nebo v návaznosti
na inflaci podle § 557b BGB. Kromě toho může pronajímatel žádat zvýšení nájemného podle
§§ 558 – 560 a to i bez smluvního základu (§ 557). Není možné se od těchto ustanovení odchýlit
v neprospěch nájemce.
Jednorázové zvýšení podle § 558 BGB umožňuje pronajímateli zvyšovat nájemné na obvyklou výši
tržního nájemného v dané lokalitě, avšak pouze jednou za 15 měsíců. Zvýšení během tří let nesmí
být více než 20 % (případně 15 %, pokud místní samosprávy rozhodnou, že v oblasti je nedostatek
bydlení). Obvyklou výši tržního nájemného v dané lokalitě pro obdobný byt (definice § 558 odst. 2
BGB) je nutné prokázat.
Návrh na jednorázové zvýšení musí být písemný a podaný nájemci minimálně dva měsíce předem.
Návrh na zvýšení musí obsahovat odůvodnění zvýšení; to může být provedeno doložením
statistických tabulek nájemného vydávaných obcemi podle § 558c a § 558d BGB, výpisem
z databáze nájemného podle § 558e, znaleckým posudkem nebo příklady minimálně 3
srovnatelných nájmů v okolí (§ 558a BGB). Nájemce nemusí se zvýšením souhlasit, poté se
pronajímatel po uplynutí dvouměsíční lhůty od podání návrhu může obrátit na soud (§ 558 b BGB).
Dále je možné jednorázově nájemné též zvýšit po provedení renovačních prací (§§ 559 – 559b).
Nájemce má právo pro návrh na zvýšení nájmu dle § 558 BGB nebo zvýšení po provedení
renovačních prací vypovědět nájemní smlouvu (§ 561).
„Brzda nájmů“ – Mietpreisbremse
Kromě toho v Německu byla v roce 2015 ještě zavedena „Brzda nájmů“ (Mietpreisbremse).
Ustanovení upravující „brzdu“ jsou vložena do BGB § 556d až 556g. Od začátku roku 2019 pak platí
její novelizace.54 Brzda funguje tak, že v oblastech, kde je nedostatek bytů na trhu, byt může být
52

Dostupný na: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/.
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pronajat za nájem v maximální výši 10 % nad výši srovnatelných nájmů v okolí. Výše srovnatelných
nájmů v okolí se určuje dle § 568 odst. 2 BGB. Z brzdy jsou vyňaty nájmy nových bytů a bytů
po významné rekonstrukci a také byty, které už byly pronajímány za cenu vyšší, než jsou
srovnatelné nájmy v okolí. To, jestli na trhu existuje bytový nedostatek, určí spolkové země
nařízením pro jednotlivé oblasti na základě kritérii uvedených v BGB. V roce 2018 byla brzda nájmů
zavedena ve 313 obcích z 11 000 a týkala se přibližně čtvrtiny populace.55
V případě porušení „brzdy“ nájemce nejdříve musí vytknout porušení pronajímateli. Pak může
podat žalobu. Je-li žaloba oprávněná, pronajímatel musí nájemci vrátit rozdíl (jedná se
o bezdůvodné obohacení).
Novelizace účinná od roku 2019 přinesla povinnost pronajímatelů, chtějí-li vyšší nájem než je
srovnatelný nájem v okolí, písemně uvádět výši předchozího nájmu. Také zjednodušila vytýkání
porušení brzdy nájemci.
Od roku 2020 platí další změny a to, že pokud pronajímatel poruší limit, nájemníci budou moci
žádat přeplatek na pronajímateli i zpětně až za dva a půl roku nájmu.56
Trestněprávní postih
Ačkoli platí, že nájemné je primárně věcí dohody mezi nájemcem a pronajímatelem, nepřiměřená
výše nájemného je postihována i prostředky správního a trestního práva. Podle § 5 hospodářského
trestního zákoníku57 se správního deliktu dopustí každý, kdo úmyslně nebo z nedbalosti požaduje,
slibuje nebo přijímá nepřiměřeně vysoké částky za nájem nebo související doplňkové služby.
Za nepřiměřeně vysoké částky se považují částky, jež převyšují obvyklé poplatky u srovnatelných
bytů ve srovnatelné obci o více než 20 %. Za tento správní delikt může být uložena pokuta až
50 tisíc eur.58
Pokud pronajímatel zvýší nájemné o 50 %, může se dále dopustit trestného činu lichvy podle § 291
trestního zákoníku (Strafgesetzbuch – StGB).59
Ochrana práv nájemníků
Nájemní smlouvu je možné uzavřít jak na dobu určitou (§§ 575 – 575a BGB), tak na dobu neurčitou
(§§ 573 – 574c BGB). Uzavřít smlouvu na dobu určitou je možné jen při splnění určitých podmínek,
konkrétně, že pronajímatel: i) chce použít prostory pro zajištění svojí bytové potřeby, členů své
rodiny nebo domácnosti, ii) přeje si prostory významně rekonstruovat, iii) přeje si prostory později
pronajmout svému zaměstnanci. Důvody je třeba písemně specifikovat, jinak bude smlouva
uzavřena na dobu neurčitou (§ 575 odst. 1 BGB). Nájemce má nejdříve čtyři měsíce před koncem
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smlouvy právo žádat po pronajímateli ve lhůtě jednoho měsíce potvrzení o tom, jestli se důvod
uplatnil (§ 575 odst. 2 BGB).
Neuplatní-li se důvod, má nájemce právo žádat smlouvu na dobu neurčitou, je-li důvod
pozastaven, prodloužení na stejnou dobu (575 odst. 3 BGB). Důkazní břemeno ohledně důvodu je
na straně nájemce (575 odst. 3 BGB). Smlouva na dobu určitou končí uplynutím doby, nastane-li
předmětný důvod nebo je s modifikacemi též možné dát výpověď jako u smlouvy na dobu
neurčitou.
U smlouvy na dobu neurčitou platí, že pronajímatel může dát výpověď, má-li pro to oprávněný
zájem. Oprávněný zájem existuje pokud: i) nájemce zaviněně poruší nikoli zanedbatelným
způsobem své smluvní povinnosti, ii) bytová potřeba pronajímatele/členů jeho
rodiny/domácnosti; iii) pronajímateli by nájem bránil v přiměřeném ekonomickém využívání
nemovitosti a výsledkem by bylo značné znevýhodnění (nikoli to, že chce dát vyšší nájem). Tyto
důvody musí být uvedeny ve výpovědi (§ 573 BGB). Délka výpovědní doby je odvislá od délky nájmu
(§ 573c BGB). Nájemce může proti výpovědi podat námitku, pokud by mu nebo jeho rodině
způsobila těžkosti, které nejsou ospravedlnitelné ani oprávněným zájmem nájemce (neplatí, když
má pronajímatel právo ukončit smlouvu bez výpovědi) (§ 574). Po podání námitky může nájemce
žádat, aby smlouva pokračovala tak dlouho, jak je vzhledem k okolnostem nutné, avšak smluvní
podmínky mohou být změněny (§ 574b BGB). Proti tomu může podat námitku pronajímatel a celou
věc lze přenést k soudu.
Obecně platí, že od pravidel na ochranu nájemce se není možné odchýlit v neprospěch nájemce.
Ujednání o smluvních pokutách pro nájemce jsou neúčinná (§ 555 BGB).

Polsko
Právní úprava nájmu bytu je v Polsku obsažena ve dvou právních předpisech, a to v občanském
zákoníku (Kodeks cywilny )60 a v zákoně o ochraně práv nájemců z roku 200161 (dále jen „ZOPN“).
Zatímco polský občanský zákoník je v části týkající se nájmu koncipován obdobně jako český
občanský zákoník z roku 2012, tj. obecná úprava nájmu v čl. 659 až 679 občanského zákoníku
předchází speciální úpravě nájmu bytu v čl. 680 až 692, ZOPN je speciálním zákonem
k občanskému zákoníku, jehož obdobu v České republice nenajdeme. Ochrana nájemce, která je
upravena v ZOPN, má ústavní základ, neboť právě na tento zákon odkazuje čl. 75 odst. 2 polské
Ústavy62, který říká, že ochrana práv nájemců je stanovena zákonem. ZOPN chrání práva nájemce
v obytných prostorách (čl. 1 ZOPN).
Regulace nájmů
Polsko, stejně jako Česká republika, bylo ve vztahu k úpravě nájmu bytů značně determinováno
svou komunistickou minulostí, kdy veškerá správa bytů byla vyhrazena státním orgánům. Po pádu
komunistického režimu sice došlo k určité deregulaci, avšak v obytných domech, v nichž nájemní
právo k bytům vzniklo na základě správního rozhodnutí dle tzv. režimu zvláštního nájmu, zůstalo
nájemné regulováno, a takto tomu mělo být až do 31. 12. 2004. Ze zákona z roku 1994,
60
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stanovujícího regulované nájemné, mj. vyplývalo, že roční nájemné nesmí překročit 3 % hodnoty
rekonstrukce bytu, za který se nájemné platí, přičemž hodnota rekonstrukce bytu odpovídá
součinu využitelné plochy bytu a indexu pro přepočet za jeden metr čtvereční využitelné plochy
v domě.
Polský Ústavní soud se k této problematice několikrát vyjádřil a stejně jako později Evropský soud
pro lidská práva63 dospěl k závěru, že tato úprava regulace nájmu je neústavní, když neúměrně
zasahuje do výkonu vlastnických práv vlastníků bytů. Nájemné totiž pokrývalo pouze 60 % nákladů
na údržbu bytů, přičemž zbytek nákladů museli vlastníci těchto bytů hradit ze svých zdrojů.64
Na základě těchto soudních rozhodnutí tak polský zákonodárce přijal novou právní úpravu
regulace nájmů.
Zvyšování nájemného dle ZOPN
Možnost pronajímatele zvýšit nájemné je primárně upravena v občanském zákoníku v čl. 685,
na většinu klasických nájmů bytů bude přednostně aplikován ZOPN.65
Základní pravidlo pro zvýšení nájemného je upraveno v čl. 8a odst. 1 ZOPN, podle něhož vlastník
může zvýšit nájemné nebo jiné poplatky za užívání bytu výpovědí jeho současné výše, a to
nejpozději na konci kalendářního měsíce se zachováním výpovědní doby. Výpovědní doba je
v délce 3 měsíců, ledaže si ji strany ujednají delší. Samotná výpověď výše nájemného (nebo jiných
poplatků) musí být učiněna písemně, a to pod hrozbou neplatnosti.
Vlastní jádro regulace zvyšování nájemného pak spočívá v tom, že zvýšení nájemného nebo jiných
poplatků za období jednoho roku může převýšit 3 % reprodukční hodnoty bytu (kupní cena
podobného majetku v běžných cenách) pouze ve dvou taxativně daných případech, uvedených
v čl. 8a odst. 4a a 4e ZOPN.
V prvním případě dle odst. 4a předmětného ustanovení platí, že pokud vlastník neobdrží příjmy
z nájemného nebo jiných poplatků za užívání bytu ve výši, která zajišťuje pokrytí výdajů
souvisejících s údržbou bytu, jakož i návratnost kapitálu a zisk, pak se zvýšení považuje
za oprávněné, pokud je v mezích stanovených v odst. 4b a pokud se nejedná o případ stanovený
v odst. 4c nebo 4d.
Dle odst. 4b přitom platí, že do zvýšení nájemného nebo jiného poplatku za užívání bytu může
vlastník promítnout:
1. návratnost investic v rámci jednoho roku nepřevyšující
o 1,5 % nákladů vynaložených vlastníkem na výstavbu nebo zakoupení bytu, nebo
o 10 % nákladů vynaložených vlastníkem na trvalé vylepšení bytu zvyšující jeho
užitnou hodnotu
až do jejich plného návratu;
2. oprávněný zisk.
Odst. 4c a 4d jsou koncipovány jako výjimky, kdy, ačkoliv jsou splněny podmínky dle odst. 4a, není
vlastník oprávněn dle tohoto ustanovení zvýšit nájemné. Podle odst. 4c platí, že vlastník, který dal
byt do užívání na základě jiného než nájemního právního vztahu, stanoví výdaje související
63
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s údržbou bytu podle předpisů upravujících tento právní vztah. Přitom do poplatků za užívání bytu
nezahrne návratnost kapitálu ani zisk. Podle odst. 4d pak platí, že v případě nájmu sociálního bytu
se zisk nepočítá jako jedna ze složek nájemného.
Druhý případ, kdy je vlastník oprávněn zvýšit nájemné ve výši přesahující 3 % reprodukční hodnoty
bytu, je stanoven v odst. 4e, podle něhož je zvýšení nájemného nebo jiných poplatků za užívání
bytu oprávněné, pokud je ve výši nepřekračující v daném kalendářním roce průměrný roční nárůst
indexu spotřebitelských cen zboží a služeb za přechozí kalendářní rok. Průměrný roční index
spotřebitelských cen zboží a služeb je pak oznámen formou sdělení předsedy Ústředního
statistického úřadu v Úředním věstníku Polské republiky „Monitor Polski.“
Nájemce je pak před zvyšováním nájemného chráněn ještě dalšími ustanoveními ZOPN, mj. je
vlastník povinen ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení písemné žádosti nájemce písemně uvést důvod
navýšení nájmu a jeho výpočet, a to pod hrozbou neplatnosti navýšení, pokud vlastník tuto
povinnost nesplní.
Nájemce dále může do dvou měsíců ode dne zvýšení nájemného, resp. výpovědi jeho současné
výše, odmítnout navýšení nájemného s účinkem ukončení nájemní smlouvy, přičemž k ukončení
dojde po uplynutí tříměsíční výpovědní doby. Druhou variantou je pak ve stejné lhůtě napadnout
zvýšení nájemného či jiných poplatků podáním žaloby u soudu, aby tento určil, že je zvýšení buď
neoprávněné, anebo oprávněné, avšak v jiné výši. Důkazní břemeno oprávněnosti zvýšení
nájemného pak leží na straně vlastníka.
Poslední důležitou věcí týkající se zvyšování nájemného je maximální možná „frekvence“ tohoto
zvyšování. V čl. 9 ZOPN je stanoveno, že zvyšování nájemného nebo jiných poplatků za užívání
bytu, s výjimkou poplatků nezávislých na vůli vlastníka, nesmí být prováděno častěji než jednou
za šest měsíců.
Ochrana práv nájemníků
Když pomineme již řešenou problematiku regulace nájemného a s tím související ochranu
nájemce, jako je omezení možnosti navyšování nájmu ze strany pronajímatele, písemné
odůvodnění navýšení nájmu, či soudní ochrana, které se může nájemce v souvislosti se zvyšováním
nájemného dovolávat, nalezneme v polském občanském zákoníku či v ZOPN i další způsoby či
formy ochrany nájemců.
Nájemní smlouva a doba trvání nájmu
Nejběžnějším právním důvodem vzniku nájmu bytu je nájemní smlouva uzavíraná na základě
občanského zákoníku, která musí mít dle čl. 660 občanského zákoníku písemnou formu v případě,
že se nájem nemovitosti nebo obytného prostoru uzavírá na dobu delší než jeden rok. V případě,
že písemná forma smlouvy nebude dodržena, považuje se za smlouvu na dobu neurčitou.
Nájemní smlouva se uzavírá, stejně jako v českém právu, na dobu určitou nebo neurčitou. Čl. 661
§ 1 občanského zákoníku pak stanovuje, že nájemní smlouva uzavřená na dobu delší než deset let
se po uplynutí této doby považuje za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.
Speciálně je v ZOPN ještě upraven tzv. dočasný nájem bytu, kdy se nájemní smlouva uzavírá pouze
na dobu určitou a maximálně na deset let, přičemž byt je takto pronajímán osobou, jejímž
předmětem činnosti je právě pronájem bytu. Tato úprava se však režimem ZOPN z velké části
neřídí a je tomu tak proto, aby byla smluvním stranám ponechána potřebná flexibilita. Neuplatní
se zde tedy ani regulace zvyšování nájemného jako zvláštní ochrana poskytovaná klasickému
nájemci.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

PI 5.402

20

Vypovězení nájemní smlouvy ze strany vlastníka bytu
Nájem může být ukončen vypovězením nájemní smlouvy buď ze strany pronajímatele, nebo
nájemce, přičemž se rozlišuje, zda je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou.
Obecně platí, že je-li nájem uzavřený na dobu určitou, mohou jak pronajímatel, tak nájemce
ukončit nájem pouze v případech stanovených ve smlouvě, neboť se zde respektuje sjednaná délka
nájmu.
Oproti tomu v případě nájmu uzavřeného na dobu neurčitou mohou obě strany nájem ukončit
s dodržením smluvních nebo zákonných výpovědních dob, které se liší v závislosti na délce
splatnosti nájemného, jak vyplývá z obecné úpravy nájmu občanským zákoníkem. Z čl. 688
občanského zákoníku však vyplývá, že je-li nájem uzavřen na dobu neurčitou a nájemné je splatné
měsíčně, lze nájem vypovědět ke konci kalendářního měsíce nejpozději 3 měsíce předem.
Nájemce je však před výpovědí ze strany pronajímatele chráněn ještě v ZOPN, který se pro případ
výpovědi ze strany pronajímatele (nikoliv však nájemce) použije přednostně. Dle jeho čl. 11 odst.
1 platí, že pokud je nájemce oprávněn užívat byt za úplatu, může vlastník ukončit právní vztah (tj.
zvláště nájem) pouze z důvodů uvedených v odst. 2 až 5 a v čl. 21 odst. 4 a 5 ZOPN. Výpověď musí
být dána písemně s uvedením důvodů vypovězení nájmu, jinak je neplatná.
Konkrétní výpovědní důvody upravené v ZOPN můžeme shrnout takto:
1. Nájemce i přes písemné upozornění užívá byt v rozporu s nájemní smlouvou či
s obvyklým způsobem užívání bytu; nájemce je v prodlení s úhradou nájemného
za nejméně celá tři platební období; nájemce poskytl byt do užívání podnájemci či třetí
osobě bez souhlasu vlastníka; a nakonec byt, který nájemce užívá, musí z důvodu
demolice či rozsáhlé opravy budovy opustit (v takovém případě má nájemce nárok
na poskytnutí náhradního bytu a úhradu nákladů nutných k přestěhování ze strany
vlastníka). Výpovědní doba činí v tomto případě 1 měsíc.
2. Vlastník může vypovědět nájem u bytu, u něhož je nájemné nižší než 3 % hodnoty
rekonstrukce bytu za rok, a to z důvodu, že nájemce byt neobývá po dobu 12 měsíců,
přičemž výpovědní doba je v takovém případě 6 měsíců, anebo z důvodu, že nájemci
svědčí právo k užívání jiného bytu ve stejném místě, jako je byt dosavadní, s výpovědní
dobou 1 měsíc.
3. Vlastník má v úmyslu užívat byt pro vlastní potřeby. Podmínkou je, aby nájemci svědčilo
právo k užívání jiného bytu odpovídajícímu podmínkám tzv. náhradního bytu (jehož
úprava je také součástí ZOPN), anebo mu vlastník musí poskytnout k užívání svůj vlastní
byt. Výpovědní doba je šest měsíců.
4. Pokud má vlastník v úmyslu užívat byt pro vlastní potřeby, avšak nejsou splněny výše
uvedené podmínky, činí pak výpovědní doba 3 roky. Pokud v tomto bytě nezačne vlastník
následně bydlet ve lhůtě 6 měsíců, může se vypovězený nájemce domáhat určitých práv,
mj. obnovení nájemního vztahu.
o Pokud je však nájemci 75 let a během výpovědní doby si nenajde nové bydlení,
přičemž zde rovněž nejsou osoby s vyživovací povinností vůči tomuto nájemci,
pak platí, že výpověď nabývá účinnosti až v den smrti nájemce, přičemž se
nepoužijí pravidla občanského zákoníku týkající se přechodu nájmu (čl. 691).
Kromě výše uvedených zákonných důvodů výpovědi může vlastník bytu ještě podat žalobu k soudu
na ukončení nájemního vztahu, pokud se strany nedohodly na podmínkách tohoto ukončení.
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Zvláštní podmínky výpovědi jsou upraveny dále u nájmu bytů, jejichž vlastníkem je obec či jiná
veřejnoprávní korporace, kterážto problematika však není předmětem této práce.

Rakousko
V Rakousku se nájem bytu primárně řídí občanským zákoníkem (Allgemeines bürgerliches
Gesetzbuch, ABGB).66 ABGB se použije, pokud není stanoveno jinak v zákoně o nájmu
(Mietrechtsgesetz, dále jen „MRG“).67 MRG se použije nejen na nájmy domů a bytů nebo jejich
součástí, ale i na nájem komerčních prostor (§ 1 MRG) (Naopak se nepoužije na některé
krátkodobé pronájmy, pronajímání druhého sídla pro rekreační účely aj. viz § 2 MRG).
Regulace nájmů
Regulace nájmů má v Rakousku a jeho hlavním městě Vídni velmi dlouhou tradici; k první regulaci
došlo po první světové válce. Ve Vídni žije téměř 2 miliony z 8,8 milionů obyvatel Rakouska. Město
Vídeň je největší pronajímatel a vlastní velké množství bytů, postavených buď mezi válkami, nebo
po druhé světové válce.68
Klíčové pro určení, jaké nájemné je možné si sjednat, jsou kategorie bytů dle § 15a MRG:


Kategorie A: Byt je v použitelném stavu, má podlahovou plochu alespoň 30 m2, dále je zde
ložnice, kuchyň nebo kuchyňský kout, chodba, toaleta, modernizovaná (malá) koupelna.
Byt též má centrální vytápění nebo podlahové vytápění nebo stacionární vytápění stejného
standardu a systém ohřevu vody.



Kategorie B: Byt je v použitelném stavu, dále je zde ložnice, kuchyň nebo kuchyňský kout,
chodba, toaleta, modernizovaná (malá) koupelna.



Kategorie C: V použitelném stavu. V bytě je tekoucí voda a toaleta.



Kategorie D: V bytě není ani tekoucí voda ani toaleta (je společná)/voda nebo toaleta není
funkční a oprava není v brzké době možná.69

Na základě zákona o nájmu (Mietrechtsgesetz, MRG) se rozlišuje mezi různými typy určení nájmu:


Referenční nájem (Richtwertmietzins) – referenční nájem se vztahuje zejména na byty,
které byly postaveny před rokem 1945. Referenční nájemné se určuje na základě zákona
o referenčních hodnotách (Richtwertgesetz, dále jen „RichtWG“). Referenční nájemné
představuje měsíční cenu za metr čtvereční standardní nemovitosti (tj. kategorie A,
o velikosti mezi 30 m2 a 130 m2, v dobře zachovalé budově, na průměrném místě), kromě
toho existují příplatky a slevy za další parametry bytu (umístění v domě, vybavení, lokalita
aj.) a slevy za kategorie (§ 15 odst. 2 MRG). Takto stanovený referenční nájem nesmí
nájemní smlouva přesahovat. Základní hodnoty referenčního nájmu pro jednotlivé
spolkové země byly do roku 2014 -2017 určeny RichtWG (§ 5 RichtWG). Nyní by se měly

66

Dostupný na: https://www.jusline.at/gesetz/abgb.
Dostupný na:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002531.
68
Rent Control in Austria best practice and bad practice [online]. 2017 [cit. 2020-09-19]. Dostupné z:
https://www.immobilienwirtschaft.tu-berlin.de/fileadmin/fg287/ERES/Presentations/Funk-Rent-control-inAustria.pdf.
69
Více na: Categories of flats. Wien.gv.at [online]. [cit. 2020-09-19]. Dostupné z:
https://www.wien.gv.at/english/living-working/housing/renting/categories.html.
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určovat způsobem uvedeným v § 5 odst. 2 RichtWG na základě spotřebitelského indexu
cen.70


Přiměřené nájemné (Angemessener Hauptmietzins) – se vztahuje na byty postavené
po roce 1945, nově přistavěné byty v domech starších než 1945 (půdní byt např.), byty
kategorie A, B s více než 130 m2. Toto nájemné není určeno referenčními hodnotami, ale má
být přiměřené velikosti, druhu, kvalitě, umístění, vybavení a stavu bytu (§ 15 odst. 1 MRG).71
Přiměřené nájemné neznamená tržní nájemné; pokud je nepřiměřené (ve srovnání s jinými
obdobnými byty), nájemník může žádat jeho přezkoumání soudem.72

Systém regulace nájmů v Rakousku je velmi složitý, a tudíž z těchto dvou kategorií existují ještě
další podkategorie a výjimky (komerční prostory, novostavby aj).
Ochranu nájemce před zvýšením nájmu představuje možnost do tří let od uzavření nájemní
smlouvy uplatnit u soudu neúčinnost nájemní smlouvy pro příliš vysoké nájemné porušující zákon
(ať už jde o referenční nájemné nebo přiměřené) (§ 16 odst. 8 MRG). Kromě toho se nájemné
snižuje o 25 %, pokud má nájemce nájemní smlouvu na dobu určitou (§ 16 odst. 7 MRG).
Stejně jako v jiných zemích je pak i v Rakousku možné nájemné zákonnou cestou zvyšovat.
Ochrana práv nájemníků
V Rakousku je velmi silná ochrana nájemce. Nájemní smlouva může být uzavřena na dobu určitou
i neurčitou; nájemní smlouva na dobu určitou však nemůže trvat déle než tři roky. Po třech letech
nájmu se mění na dobu neurčitou (§ 29 MRG), přičemž nájemní smlouva na dobu neurčitou může
být vypovězena z výpovědních důvodů dle § 30 MRG. Ust. § 29 odst. 3 MRG upravuje další případy,
kdy se smlouva na dobu určitou mění na dobu neurčitou nebo prodlužuje na další tři roky. § 27
MRG pak upravuje zakázané dohody k ochraně nájemce.

Švédsko
Nájem je ve Švédsku upraven v kapitole 12 Zákona o nemovitostech (Jordabalk).73 Nájmy
rezidenčních bytů upravují §§ 46 a 52 Kapitoly 12.
Regulace nájmů
Švédsko má velmi silně regulovaný soukromý nájemní sektor; jedná se o unikátní systém s prvkem
kolektivního vyjednávání, který ovšem čelí časté kritice a švédská vláda opakovaně zvažuje jeho
reformu.74
70

MIETZINS. Konsumentenfragen.at [online]. [cit. 2020-09-24]. Dostupné z:
https://www.konsumentenfragen.at/konsumentenfragen/Bauen__Wohnen_und_Versorgungsleistungen/Wohnen/
Rund_um_die_Miete/Mietzi.
71
Tamtéž.
72
Tamtéž. Rent Control in Austria best practice and bad practice [online]. 2017 [cit. 2020-09-19]. Dostupné z:
https://www.immobilienwirtschaft.tu-berlin.de/fileadmin/fg287/ERES/Presentations/Funk-Rent-control-inAustria.pdf.
73
Dostupný na: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jordabalk1970994_sfs-1970-994.
74
DUXBURY, Charlie. In Sweden, the rent is too damn low: The country’s political parties want to deregulate the
housing market. [online]. 28.11.2019 [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: https://www.politico.eu/article/sweden-rent-toolow-stockholm/.
CROUCH, David. Pitfalls of rent restraints: why Stockholm's model has failed many [online]. 19.8. 2015 [cit. 2020-0923]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2015/aug/19/why-stockholm-housing-rules-rent-control-flat.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

PI 5.402

23

Pro určování nájmů ve Švédsku se užívá tzv. systém užitné hodnoty bytu (utility value system,
bruksvärdessystem). V rámci systému je pro každý byt stanovena přiměřená výše nájmu.
Ustanovení § 55 zákona o nemovitostech stanoví, že pokud se nájemce a pronajímatel neshodnou
na výši nájmu, nájem musí být přiměřený. Za přiměřený ovšem není považován nájem výrazně
vyšší než užitná hodnota bytu. Užitnou hodnotu bytu určuje regionální nájemní soud, přičemž soud
primárně vychází z nájmu u obdobných bytů, který byl vyjednán kolektivními dohodami mezi
organizací nájemníků a pronajímateli podle zákona o kolektivním vyjednávání o nájmu
(Hyresförhandlingslag). Když v okolí nejsou srovnatelné byty, kde je nájem vyjednaný kolektivní
dohodou, soud rozhoduje podle srovnatelných bytů ve srovnatelných oblastech.75 Podle
judikatury nemůže sjednaný nájem mezi pronajímatelem a nájemcem být vyšší než 5 % užitné
hodnoty, takový nájem už by byl považován za nepřiměřený.76
Kolektivní vyjednávání o nájmu je hlavním pilířem švédské regulace nájmů. Kolem 90 % švédských
nájemců má nájem stanovený na základě kolektivních smluv o nájmu.77 Do roku 2011 probíhalo
vyjednávání pouze mezi obecními bytovými asociacemi na jedné straně a Svazem nájemců
(Hyresgästföreningen) na straně druhé. Ve Svazu nájemců je přibližně 525 000 švédských
domácností, je financován z měsíčního poplatku za „sjednání nájmu“. Po roce 2011 jsou rovnými
partnery těchto vyjednávání také soukromí pronajímatelé, sdružení zejména v Národní federaci
vlastníků nemovitostí (Fastighetsagarna), kteří podepisují vlastní dohodu se Svazem nájemců.
Průběh kolektivního vyjednávání upravuje zákon o kolektivním vyjednávání o nájmu
(Hyresförhandlingslag).
Pokud Svaz nájemců nedospěje k dohodě se soukromými pronajímateli, opět se mohou obrátit
na Regionální nájemní soud, který určí užitnou hodnotu bytů.78
Z toho plyne, že počet bytů, kde je nájemné stanovováno individuálně mezi pronajímatelem a
nájemcem, je velmi malý. A i pokud je nájemné stanovováno mezi pronajímatelem a nájemcem, je
fakticky vázáno na užitnou hodnotu bytu stanovenou kolektivním vyjednáváním.
Švédský systém regulace nájmů je specifický v tom, že do něj prakticky nezasahuje stát, a přesto
dochází k regulaci nájmů.79 Na druhé straně na určení výše nájmu v dané lokalitě mají v podstatě
„monopol“ Svaz nájemců a organice pronajímatelů. 80 To, jak tvrdí někteří ekonomové, způsobuje,
že ve velkých městech jsou ceny nájmů bytů podhodnocené oproti tržním cenám nájmů bytů,
75

NORBERG, Per a Jakob JUUL-SANDBERG. Rent control and other aspects of tenancy law in Sweden, Denmark and
Finland: how can a balance be struck between protection of tenants’ rights and landlords’ ownership rights in welfare
states? [online]. Paper presented at The European Network for Housing Research Conference, Belfast, United
Kingdom. University of Southern Denmark, 2016 [cit. 2020-09-23].
76
SABO: Rent setting in Sweden. Sabo.se [online] 2013-06-20 [cit. 20. 9. 2020] Dostupné z:
https://www.sabo.se/document/rent-setting-in-sweden/
77
NORBERG, Per a Jakob JUUL-SANDBERG. Rent control and other aspects of tenancy law in Sweden, Denmark and
Finland: how can a balance be struck between protection of tenants’ rights and landlords’ ownership rights in welfare
states? [online]. Paper presented at The European Network for Housing Research Conference, Belfast, United
Kingdom. University of Southern Denmark, 2016 [cit. 2020-09-23].
78
SABO: Rent setting in Sweden. Sabo.se [online] 2013-06-20 [cit. 20. 9. 2020] Dostupné z:
https://www.sabo.se/document/rent-setting-in-sweden/
79
SABO: Rent setting in Sweden. Sabo.se [online] 2013-06-20 [cit. 20. 9. 2020] Dostupné z:
https://www.sabo.se/document/rent-setting-in-sweden/.
80
NORBERG, Per a Jakob JUUL-SANDBERG. Rent control and other aspects of tenancy law in Sweden, Denmark and
Finland: how can a balance be struck between protection of tenants’ rights and landlords’ ownership rights in welfare
states? [online]. Paper presented at The European Network for Housing Research Conference, Belfast, United
Kingdom. University of Southern Denmark, 2016 [cit. 2020-09-23].
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přičemž bytů je pak nedostatek, a v malých městech jsou naopak ceny nájmů bytů nadhodnocené
a o byty není takový zájem.81
Ochrana práv nájemníků
Švédská právní úprava silně chrání nájemce rezidenční nemovitosti. Nájem je uzavírán na dobu
neurčitou, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Nájem na dobu neurčitou může být ukončen pouze
výpovědí. Nájem na dobu určitou, který trvá déle než 9 měsíců, může být také ukončen pouze
výpovědí (§ 5 Kapitoly 12 zákona o nemovitostech).
Výpovědní doba je tři měsíce následující po měsíci, ve kterém byla podána výpověď. Nájemce bytu
za účelem bydlení může s touto výpovědní dobou nájem ukončit kdykoli (§ 5 Kapitoly 12 zákona
o nemovitostech).
Pronajímatel může nájemní smlouvu vypovědět na základě stanovených výpovědních důvodů
(§ 46 Kapitoly 12 zákona o nemovitostech). To platí jak u smlouvy na dobu neurčitou, tak u smlouvy
na dobu určitou, která trvá déle než devět měsíců. Pronajímatel tedy v podstatě nemůže nájemci
odmítnout prodloužení smlouvy, pokud není dán některý z výpovědních důvodů.82

81

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17538271111137903/full/html
11.6 Rental of an apartment or a house. Government.se [online]. [cit. 2020-09-23]. Dostupné z:
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/diplomatic-portal/diplomaticguide/11.-acquisition-of-real-estate/11.6-rental-an-apartment-or-a-house/.
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Závěr
Přehledová tabulka vycházející z textu.
Stát

Speciální úprava
nájmu bytu
za účelem bydlení
(rezidenční
nemovitosti)

Omezení zvyšování nájmů
(v rámci uzavřených
smluv/obnovení smlouvy)

Omezení výše nájmu
při uzavírání nových smluv
(referenční nájemné, stropy aj.)

Omezení uzavírání
nájemních smluv na dobu
určitou

Dánsko

Zákon o bydlení
(Housing
Regulation Act) a
zákon o nájmu
(Rent Act).

Ano. Musí sledovat index
čistých cen/u smluv před
rokem 2015 musí být
upraveno ve smlouvě.
Jednou za 2 roky možné
požadovat zvýšení
na přiměřenou úroveň.

Ano. Existují dva typy
regulovaného nájemného:
a) Stanovené na základě
nákladů – v tzv. regulovaných
zónách postavených před
rokem 1992, stanovuje se
na základě skutečných nákladů
spojených s provozem
nemovitosti.
b) Stanovené dle výše
v obdobných nemovitostech –
v tzv. neregulovaných
oblastech, smluvní volnost,
nájemce může zpochybnit.
Tržní nájemné jen v bytech
postavených po roce 1992.

Ano.
Ano. Je nutné k tomu mít
vážný důvod, který je možné
přezkoumat u soudu. Končí
uplynutím doby,
konkludentně se prodlužuje
na dobu neurčitou, pokud
nájemce v bytě bydlí měsíc
od konce smlouvy.
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Stát

Speciální úprava
nájmu bytu
za účelem bydlení
(rezidenční
nemovitosti)

Omezení zvyšování nájmů
(v rámci uzavřených
smluv/obnovení smlouvy)

Omezení výše nájmu
při uzavírání nových smluv
(referenční nájemné, stropy aj.)

Omezení uzavírání
nájemních smluv na dobu
určitou

Výpověď jen
z výpovědních
důvodů

Francie

Zákonem č. 89-462
z 6. července 1989
o zlepšení
nájemních vztahů.

Ano. Limitace klauzule
pro zvyšování ve smlouvě.
Formální procedura
pro zvýšení nájmu
při obnovení nájemní
smlouvy, omezeno
doložením nájemného
ve srovnatelných bytech.

Ano, ale pouze v tzv. vytížených
zónách s poptávkou po bydlení
převyšující nabídku, vázaná
na předchozí nájem.
Ne u nájmu nových
prostor/více než 18 měsíců
nepronajímaných.
Paříž - speciální pravidla
s referenčním nájmem
určeným dle cen v dané
oblasti, platí pro všechny byty.

Ano. Nájemní smlouvu
na dobu určitou je na dobu
kratší než 3 roky
(pronajímatel FO) nebo 6 let
(pronajímatel PO) možné
uzavřít jen na základě
určitých důvodů.
Nenastanou-li, prodlužuje se
o další tři roky.
Není možné dát výpověď
pro konec nájemní smlouvy
na dobu určitou, jen měnit
podmínky smlouvy
s tříměsíční výpovědní
dobou.

Ano, pronajímatel
může dát výpověď
jen ze stanovených
důvodů. Důchodci
s malými příjmy
jsou chránění
nájemci.
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Stát

Speciální úprava
nájmu bytu
za účelem bydlení
(rezidenční
nemovitosti)

Omezení zvyšování nájmů
(v rámci uzavřených
smluv/obnovení smlouvy)

Omezení výše nájmu
při uzavírání nových smluv
(referenční nájemné, stropy aj.)

Omezení uzavírání
nájemních smluv na dobu
určitou

Výpověď jen
z výpovědních
důvodů

Německo

§§ 549 – 577a
německého
občanského
zákoníku (BGB)
- speciální
ustanovení
o nájmu obytného
prostoru.

Ve smlouvě je možné si
dohodnout postupné
zvyšování nájemného/v
návaznosti na inflaci.
Možnost zvýšení nájemného,
je-li příliš nízké, speciální
procedurou i bez smluvního
základu, jednou za 15
měsíců, zvýšení na základě
doložení srovnatelných
nájmů.

Ano. „Brzda nájmů“ –
Mietpreisbremse v určitých
oblastech, kde je nedostatek
bytů na trhu. Byt může být
pronajat za nájem v maximální
výši 10 % nad výši
srovnatelných nájmů v okolí.
Netýká se nových
bytů/po významné
rekonstrukci.

Ano. Uzavřít smlouvu
na dobu určitou je možné
jen při uvedení zákonem
předvídaných důvodů.
Neuplatní-li se důvod, má
nájemce právo žádat
smlouvu na dobu neurčitou,
je-li důvod pozastaven,
prodloužení na stejnou
dobu, jinak smlouva končí
uplynutím doby, nastane-li
důvod.

Ano. Pronajímatel
musí mít
oprávněný zájem
předvídaný
zákonem.
Nájemce může
proti výpovědi
podat námitku,
pokud by jemu
nebo jeho rodině
způsobila těžkosti,
které nejsou
ospravedlnitelné
ani oprávněným
zájmem nájemce,
pak může smlouva
pokračovat
po nutnou dobu.
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Stát

Speciální úprava
nájmu bytu
za účelem bydlení
(rezidenční
nemovitosti)

Omezení zvyšování nájmů
(v rámci uzavřených
smluv/obnovení smlouvy)

Omezení výše nájmu
při uzavírání nových smluv
(referenční nájemné, stropy aj.)

Omezení uzavírání
nájemních smluv na dobu
určitou

Výpověď jen
z výpovědních
důvodů

Polsko

Čl. 680 až 692
občanského
zákoníku. Zákon
o ochraně práv
nájemců z roku
2001.

Ano. Omezení zvyšování
nájemného v rámci uzavřené
smlouvy. Obecně nesmí
přesáhnout 3 % reprodukční
hodnoty bytu; z toho
výjimky. Zvyšování jednou
za 6 měsíců.

Ne.

Ne. Pouze, pokud smlouva
není písemná, bere se jako
na dobu neurčitou. Smlouva
na dobu delší než 10 let
na dobu neurčitou.

Ano. U doby
neurčité,
v některých
případech náhradní
byty, výpovědní
doby 3 měsíce
až 3 roky.
Pro nájemce od 75
let, který si během
výpovědní doby
nenajde nové
bydlení a nemá
osoby s vyživovací
povinností vůči
němu, platí, že
výpověď nabývá
účinnosti až v den
jeho smrti.

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

PI 5.402
Stát

29
Speciální úprava
nájmu bytu
za účelem bydlení
(rezidenční
nemovitosti)

Omezení zvyšování nájmů
(v rámci uzavřených
smluv/obnovení smlouvy)

Rakousko Zákon o nájmu
Ano. Pravidla pro zvyšování
(Mietrechtsgesetz). nájemného stanovena
zákonem. Možnost nájemce
do tří let od uzavření
nájemní smlouvy uplatnit
u soudu neúčinnost nájemní
smlouvy pro příliš vysoké
nájemné porušující zákon.

Omezení výše nájmu
při uzavírání nových smluv
(referenční nájemné, stropy aj.)

Omezení uzavírání
nájemních smluv na dobu
určitou

Výpověď jen
z výpovědních
důvodů

Ano. Dva typy regulovaného
nájemného:
Referenční nájem –
zejména byty postavené
před rokem 1945. Měsíční
cena za m2 standardní
nemovitosti. Příplatky a
slevy za další
charakteristiky. Smlouva
nesmí přesahovat
referenční hodnotu
stanovenou pro jednotlivé
země.
 Přiměřené nájemné - byty
postavené po roce 1945,
byty kategorie s více než
130 m2. Nájemné má být
přiměřené velikosti, druhu,
kvalitě, umístění, vybavení a
stavu bytu, pokud je
nepřiměřené, nájemník se
může bránit u soudu.

Nájemní smlouva na dobu
určitou však nemůže trvat
déle než tři roky. Po třech
letech nájmu se mění
na dobu neurčitou/další
případy kdy se
mění/prodlužuje.

Ano.

U nájemní smlouvy na dobu
určitou se nájemné snižuje
o 25 %.

Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

PI 5.402

30

Stát

Speciální úprava
nájmu bytu
za účelem bydlení
(rezidenční
nemovitosti)

Omezení zvyšování nájmů
(v rámci uzavřených
smluv/obnovení smlouvy)

Omezení výše nájmu
při uzavírání nových smluv
(referenční nájemné, stropy aj.)

Omezení uzavírání
nájemních smluv na dobu
určitou

Švédsko

Zákon
o nemovitostech
(Jordabalk), §§ 46
a 52 Kapitoly 12
nájmy
rezidenčních bytů.

Ano. Když není nájem
stanoven kolektivním
vyjednáváním, nájemce se
může pro určení výše nájmu
obrátit na soud, je-li nájem
moc vysoký.

U většiny bytů je nájem
stanoven podle zákona
o kolektivním vyjednávání
o nájmu (Hyresförhandlingslag)
mezi Svazem nájemců a
pronajímateli.
U bytů, kde to tak není, nesmí
být nájem vyšší než užitná
hodnota bytu. Tu však soud
posuzuje dle srovnatelných
bytů, kde je nájem dojednán
kolektivně.

Ano.
Nájem na dobu určitou,
který trvá déle než 9 měsíců,
může být také ukončen
pouze výpovědí. Není
možné odmítnout
prodloužení bez
výpovědního důvodu.
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Zdroje
Dle textu.
Anotace/Annotation
Regulace nájemního bydlení
Komparace právních nástrojů států a samospráv a ochrana práv nájemníků
Práce se zabývá regulací nájmů bytů ve vybraných evropských zemích. V první části definuje typy
regulace soukromého nájemního sektoru (regulace nájemného první generace, regulace
nájemného druhé generace). Rozebírá též vývoj regulace nájmu bytů v postkomunistických zemích
a vliv judikatury lidskoprávních soudů na tuto regulaci. Detailněji se práce zaobírá zejména
judikaturou českého Ústavního soudu. Dále práce rozebírá modely regulace nájemného v Dánsku,
Francii, Německu, Polsku, Rakousku a Švédsku. Řeší především, zda ve státě existuje regulace výše
nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv a jak je řešeno zvyšování nájmu v rámci již
uzavřených smluv. Zabývá se též ochranou práv nájemníků, možností výpovědi nájemní smlouvy a
možností uzavírání smluv na dobu neurčitou. Na závěr práce obsahuje srovnávací tabulku.
Klíčová slova: nájem, nájem bytu, regulace nájmů, ochrana nájemníků, bydlení, regulace
nájemného druhé generace
Rent Regulation
Comparing legal instruments of states and local authorities and protection of tenant’s rights
The study is concerned with rent regulation in selected European countries. In the first part, it
defines the two types of rent regulation (first generation rent regulation, second generation rent
regulation). It also deals with the evolution of rent regulation in post-communist countries,
specifically with the influence of human rights courts decisions on this regulation. The case law of
the Czech Constitutional Court on this matter is analysed in detail. Furthermore, the study
examines the models of rent regulation in Denmark, France, Germany, Poland, Austria and
Sweden. The study focuses on whether rent regulation for newly entered rental agreements exists
in a state and how increases of rent in existing tenancies are regulated (the protection of a sitting
tenant). The study also analyses the protection of tenants, the possibilities of termination of a
lease and the rules for rental agreements on definite period.

Key words: Lease, Apartments Rental, Rent regulation, Protection of tenants, Housing, Second
generation rent regulation
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