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COVID 19: NÁJMY PROSTOR (29.04.2020) 

Vážení klienti a obchodní přátelé, 

dovolujeme si Vás informovat o výsledku dlouho očekávaných úprav právního režimu nájmů, a to jak 
prostor sloužících k podnikání, tak prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby. 

 

1.  PROSTORY K PODNIKÁNÍ  

Dne 27.04.2020 nabyl účinnosti zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání.   

Ať už je v nájemní smlouvě účel nájmu vyjádřen či nikoli, vztahuje se tento zákon na nájmy prostor, 
jejichž účelem je výkon podnikatelské činnosti a v nichž k podnikatelské činnosti primárně dochází. 
Zákon se dále vztahuje i na pachty, je-li podstatnou částí předmětu pachtu prostor sloužící podnikání. 

Zákon upravuje takzvanou rozhodnou a ochranou dobu. Rozhodná doba trvá od 12.03.2020 
do 30.06.2020. Ochranná doba trvá od 27.04.2020 do 31.12.2020. 

Ochranná doba chrání nájemce (obdobně pachtýře) před výpovědí z důvodu prodlení s placením 
nájemného, resp. pachtovného za podmínky, že  

- k prodlení došlo v rozhodné době, a to  

- v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo 
nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti 

Pohledávky, které se staly splatné v rozhodné době, je nájemce povinen uhradit pronajímateli 
do konce ochranné doby. Pokud tak nájemce neučiní, má pronajímatel právo vypovědět nájem 
s výpovědní dobou v délce 5 dnů. Má-li však nájem skončit před uplynutím ochranné doby, je 
nájemce povinen uhradit pronajímateli všechny pohledávky splatné v rozhodné době do 30 dnů ode 
dne skončení nájmu. 

Omezení, jež ochranná doba pro pronajímatele představuje, není pronajímatel nucen snášet, nelze-
li to po něm spravedlivě považovat. Zákon výslovně zmiňuje situace, kdy je nájemné hlavním zdrojem 
pronajímatelovi obživy. V této situaci, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou, se 
pronajímatel může domáhat zrušení nájmu u soudu, a to nejdříve po ukončení nouzového stavu.  
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2. PROSTORY K USPOKOJOVÁNÍ BYTOVÉ POTŘEBY 

Dne 27.04.2020 nabyl účinnosti zákon č. 209/2020, Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, 
na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění 
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. 

Zákon se vztahuje na nájmy a podnájmy všech bytů, domů nebo jejich částí, je-li účelem nájmu, resp. 
podnájmu uspokojování bytové potřeby nájemce, resp. podnájemce. 

Rozhodná doba podle tohoto zákona trvá od 12.03.2020 do dne následujícího po dni skončení 
mimořádných opatření při epidemii, nejpozději však do 31.07.2020. Ochrannou dobou je pak období 
od 27.04.2020 do 31.12.2020. 

Ochranná doba chrání nájemce před výpovědí nájmu za stejných podmínek, jako výše uvedený zákon 
o podnikatelských nájmech, zejména pokud k prodlení došlo v rozhodné době. Pohledávky 
na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, musí být nájemcem uhrazeny do konce 
ochranné doby. V případě, že se tak nestane, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní 
doby. 

Pro případ, že omezení stanovená pronajímateli tímto zákonem dosáhnou takového charakteru, že je 
nebude možno po pronajímateli spravedlivě požadovat, není pronajímatel povinen je nejdříve od 
ukončení nouzového stavu bez dalšího snášet. Nedohodne-li se s nájemcem sám, může se zrušení 
nájmu domáhat u soudu. 

Zákon dále upravuje možnost odkladu splátek úvěru čerpaného ze Státního rozvoje bydlení, a to až 
na dobu do 30.11.2020 na základě žádosti úvěrovaného. 

 

*** 

Věříme, že Vám náš newsletter pomůže zorientovat se ve Vašich aktuálních možnostech, a jsme 
připraveni Vám být nápomocni při řešení jakékoli Vaší situace.  

 

Váš LTA team  


