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§ 2055–§ 2893 HLAVA II – Závazky z právních jednání

bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má 
se byt za odevzdaný ihned.

§ 2293
(1) Nájemce odevzdá byt ve stavu, v jakém jej pře-

vzal, 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 sdě-
lí, že odstranění změn nežádá; nájemce přesto nemůže 
žádat vyrovnání, i kdyby se změnami hodnota bytu zvýši-
la. Pronajímatel může žádat náhradu ve výši snížení hod-
noty 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 sní-
žení hodnoty nebo bez poškození bytu nebo domu, přechá-
zejí upevněním nebo vložením do vlastnictví vlastníka ne-
movité věci. Nájemce má právo žádat, aby se s ním 
pronajímatel bez zbytečného odkladu vyrovnal; to neplatí 
o tom, co nájemce provedl bez souhlasu pronajímatele. Vy-
rovnání je splatné nejpozději ke dni skončení nájmu.

§ 2295
Pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednané-

ho nájemného, neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli 
v den skončení nájmu až do dne, kdy nájemce pronajíma-
teli byt skutečně odevzdá.

§ 2296
(1) Je-li v bytě věc, o které lze mít za to, že patří ná-

jemci nebo členu jeho domácnosti, postará se pronají-
matel o věc ve prospěch nájemce a na jeho účet. Nepře-
vezme-li nájemce tuto věc bez zbytečného odkladu, 
vzniká pronajímateli právo věc po předchozím upozor-
nění nájemce na jeho účet vhodným způsobem prodat 
poté, co poskytne dodatečnou přiměřenou lhůtu k pře-
vzetí.

(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 za-

městnání, 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 důvo-
du 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 prá-
vo 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 zaří-
zením určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečo-
vatelskou službou, jedná se o nájem bytu zvláštního ur-
čení.

(2) Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení může 
pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporuče-
ní toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho 
právního nástupce.

§ 2301
(1) Zemře-li nájemce, nájem bytu zvláštního urče-

ní skončí a pronajímatel vyzve členy nájemcovy do-
mácnosti, kteří v bytě žili ke dni smrti nájemce a ne-
mají vlastní byt, aby byt vyklidili nejpozději do šesti 
měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží. Nejsou-li v bytě 
takové osoby, pronajímatel vyzve nájemcovy dědice, 
aby byt vyklidili nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy 
výzvu obdrží.

(2) Pokud v bytě zvláštního určení žila ke dni 
smrti nájemce osoba zdravotně postižená nebo oso-
ba, která dosáhla věku sedmdesáti let, která žila s ná-
jemcem nejméně jeden rok ve společné domácnosti 
a nemá vlastní byt, přejde na ni nájem ke dni smrti 
nájemce, pokud se pronajímatel s touto osobou nedo-
hodnou jinak.

(3) Nájem bytu zvláštního určení může pronají-
matel vypovědět pouze s předchozím souhlasem toho, 
kdo takový byt svým nákladem zřídil, popřípadě jeho 
právního nástupce.

(1) Ustanovení § 2279 se u bytu zvláštního určení ne-
použije. 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 tako-
vé osoby, pronajímatel vyzve obdobně nájemcovy dědice.

(2) Nájem bytu zvláštního určení může pronajímatel 
vypovědět pouze s předchozím souhlasem toho, kdo tako-
vý byt svým nákladem zřídil, popřípadě jeho právního 
nástupce.
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