
12. K vymezení pojmu
„druÏstevní byt“ po 1. 1. 1992

§ 707 odst. 1 a 2 obã. zák.
§ 221 odst. 1, § 222 odst. 1, § 230

a § 232 odst. 2 obch. zák.

DruÏstevním bytem se rozumí byt,
kter˘ druÏstvo pronajímá nebo jin˘m
zpÛsobem dává do uÏívání sv˘m ãlenÛm.

Bytov˘m druÏstvem je kaÏdé druÏ-
stvo, které zaji‰Èuje bytové potfieby
sv˘ch ãlenÛ, a to zejména tím, Ïe sv˘m
ãlenÛm pronajímá nebo jin˘m zpÛso-
bem dává do uÏívání byty nebo jiné
místnosti, nebytové prostory. Bytov˘m
druÏstvem je nejen druÏstvo, které má
zaji‰Èování bytov˘ch potfieb uvedeno ve
svém pfiedmûtu podnikání (ãinnosti), ale
i takové druÏstvo, jeÏ bytové potfieby
sv˘ch ãlenÛ skuteãnû zaji‰Èuje.

Usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne
29. 7. 1999, sp. zn. 21 Cdo 327/99

R 12/01

Z odÛvodnûní:

Pro rozhodnutí o urãení obecné ceny
majetku, kter˘ mûla zÛstavitelka v dobû
své smrti v bezpodílovém spoluvlastnictví
se sv˘m manÏelem J. H., a o urãení, co
z tohoto majetku patfií do dûdictví a co pat-
fií pozÛstalému manÏelovi (§ 175l odst. 1
o. s. fi.), bylo rovnûÏ v˘znamné, zda byt,
kter˘ spolu se sv˘m manÏelem uÏívala,
mûl povahu druÏstevního bytu. V pfiípadû,
Ïe ‰lo o druÏstevní byt a Ïe zÛstavitelce
vzniklo právo na uzavfiení smlouvy o ná-
jmu druÏstevního bytu za trvání manÏel-
ství (ledaÏe by manÏelé spolu trvale neÏi-
li), vzniklo – jak správnû dovodily soudy
obou stupÀÛ – dnem vzniku nájmu bytu
zÛstavitelce s J. H. nejen právo spoleãného
nájmu bytu, ale i spoleãné ãlenství v druÏ-
stvu (§ 703 odst. 2 obã. zák.); dnem smrti

zÛstavitelky se stal jedin˘m nájemcem by-
tu J. H. a jemu také náleÏí ãlensk˘ podíl
v druÏstvu (§ 707 odst. 1 a odst. 2 vûta dru-
há obã. zák.).

Obãansk˘ zákoník ani jin˘ zákon nebo
obecnû závazn˘ právní pfiedpis pojem
„druÏstevní byt“ v˘slovnû nedefinují.
Z pouÏitého slovního vyjádfiení a z kontex-
tu, v jakém je v obãanském zákoníku tento
pojem uÏit, je nepochybné, Ïe druÏstevním
bytem se rozumí byt, kter˘ druÏstvo pro-
najímá nebo jin˘m zpÛsobem dává do uÏí-
vání sv˘m ãlenÛm.

DruÏstvo je právnická osoba a pfiedsta-
vuje spoleãenství neuzavfieného poãtu
osob zaloÏené za úãelem podnikání nebo
zaji‰Èování hospodáfisk˘ch, sociálních ane-
bo jin˘ch potfieb sv˘ch ãlenÛ (§ 221 odst. 1,
§ 222 odst. 1 vûta první obch. zák.). K za-
ji‰Èování potfieb ãlenÛ druÏstev nepochyb-
nû patfií i zaji‰Èování potfieb bytov˘ch. Ob-
chodní zákoník (na rozdíl od dfiívûj‰í
právní úpravy obsaÏené zejména v záko-
nech ã. 162/1990 Sb., o zemûdûlském
druÏstevnictví, a ã. 176/1990 Sb., o byto-
vém, spotfiebním, v˘robním a jiném druÏ-
stevnictví) neuvádí ani demonstrativnû
jednotlivé typy druÏstev. Ze v‰ech v úva-
hu pfiicházejících typÛ druÏstev v˘slovnû
zmiÀuje pouze bytová druÏstva; ãiní tak
proto, Ïe pro bytová druÏstva stanoví nû-
která pravidla, která se u jin˘ch druÏstev
neuplatÀují (srov. napfi. § 230 a § 232
odst. 2 obch. zák.).

V ãeském právním fiádu není v˘slovnû
definováno ani to, co se rozumí bytov˘m
druÏstvem.1) Vzhledem k tomu, Ïe je tu
nepochybná vazba na pojem „druÏstevní
byt“, a jak je v ustanovení § 221 odst. 1
obch. zák. vymezen úãel zakládání druÏ-
stev, je tfieba za bytové druÏstvo povaÏovat
kaÏdé druÏstvo, které zaji‰Èuje bytové po-
tfieby sv˘ch ãlenÛ, a to zejména tím, Ïe
sv˘m ãlenÛm pronajímá nebo jin˘m zpÛ-
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sobem dává do uÏívání byty nebo jiné
místnosti, nebytové prostory apod. Byto-
v˘m druÏstvem je proto nejen druÏstvo,
které má zaji‰Èování bytov˘ch potfieb uve-
deno ve svém pfiedmûtu podnikání (ãin-
nosti); rozhodující – bez ohledu na toto
vymezení – je, zda bytové potfieby sv˘ch
ãlenÛ skuteãnû zaji‰Èuje, a to buì pfiímo,
nebo i nepfiímo.

Bytov˘mi druÏstvy jsou i druÏstva, kte-
rá zaloÏili nájemníci bytÛ nacházejících se
v domech ve vlastnictví obce za úãelem
zakoupení tûchto domÛ. Tato druÏstva – jak
jiÏ vypl˘vá z jejich povahy – totiÏ zaji‰Èují
(po koupi domÛ od obcí) bytové potfieby
sv˘ch ãlenÛ (dosavadních nájemníkÛ „obec-
ních“ bytÛ). Okolnost, zda zaji‰Èování by-
tov˘ch potfieb mají uvedeno v pfiedmûtu
svého podnikání (ãinnosti), popfiípadû Ïe
se samy za bytová druÏstva nepovaÏují, ne-
ní – jak uvedeno v˘‰e – sama o sobû pod-
statná; rozhodující je, zda druÏstva skuteãnû
(faktick˘m provozováním) bytové potfieby
sv˘ch ãlenÛ zaji‰Èují (napfi. tím, Ïe sv˘m
ãlenÛm dávají do nájmu byty v domech
v jejich vlastnictví, Ïe zaji‰Èují plnûní slu-
Ïeb, jejichÏ poskytování je s uÏíváním bytÛ
spojeno apod.).

V posuzovaném pfiípadû bylo dokazo-
váním zji‰tûno, Ïe C. druÏstvo (jak plyne
zejména z pfiedmûtu ãinnosti a z povin-
ností druÏstva vymezen˘ch ve stanovách
druÏstva ze dne 12. 8. 1992) nepochybnû
zaji‰Èovalo bytové potfieby sv˘ch ãlenÛ; to-
to druÏstvo je (a v dobû smrti zÛstavitelky
bylo) bytov˘m druÏstvem. Byt, kter˘ v do-
mû tohoto druÏstva uÏívala zÛstavitelka se
sv˘m manÏelem J. H., pak mûl povahu
druÏstevního bytu. Vzhledem k tomu, Ïe
zÛstavitelce vzniklo právo na tento druÏ-
stevní byt za trvání manÏelství (to je zfiej-
mé jiÏ z toho, Ïe manÏelství bylo uzavfieno
v roce 1968 a C. druÏstvo vzniklo v roce
1992) a Ïe v prÛbûhu fiízení nebylo zji‰tû-
no (a ani Ïádn˘m z úãastníkÛ tvrzeno), Ïe

by manÏelé spolu trvale neÏili, soudy
správnû dovodily, Ïe zÛstavitelce a J. H.
vzniklo kromû spoleãného nájmu druÏstev-
ního bytu téÏ spoleãné ãlenství v druÏstvu
a Ïe po smrti zÛstavitelky se stal jedin˘m
nájemcem a ãlenem druÏstva C. pozÛstal˘
manÏel J. H. Soudy proto v souladu se zá-
konem nemohly v fiízení o dûdictví rozho-
dovat, komu z dûdicÛ pfiipadne ãlensk˘ po-
díl v druÏstvu, ale jen pfiihlédnout v rámci
rozhodování podle § 175l o. s. fi. k tomu, Ïe
pozÛstal˘ manÏel se stal jedin˘m ãlenem
druÏstva.

1) Nyní je tato definice obsaÏena v § 221 obch. zák.,
ve znûní úãinném od 1. 1. 2001.

13. Zmûna charakteru bytu na
byt druÏstevní

§ 680 odst. 2, § 685 odst. 2, § 704 odst. 2
obã. zák.

Právní skuteãností rozhodnou pro
zmûnu konkrétního bytu na byt druÏ-
stevní je nabytí vlastnického práva by-
tového druÏstva k domu, v nûmÏ se byt
nachází.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
19. 8. 2009, sp. zn. 26 Cdo 3446/20071)

Z odÛvodnûní:

Nejvy‰‰í soud ve sv˘ch rozhodnutích
opakovanû vyjádfiil závûr, Ïe právní sku-
teãností rozhodnou pro zmûnu konkrétní-
ho bytu na byt druÏstevní, je nabytí vlast-
nického práva bytového druÏstva k domu,
v nûmÏ se byt nachází – srov. napfi. odÛ-
vodnûní rozsudku Nejvy‰‰ího soudu âeské
republiky z 30. 9. 2003, sp. zn. 26 Cdo
1313/2002, rozsudek z 18. 11. 2003, sp. zn.
26 Cdo 2435/2002, uvefiejnûn˘ pod C 2107
(ústavní stíÏnost proti citovanému rozsud-
ku byla odmítnuta usnesením Ústavního
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soudu âeské republiky ze dne 20. 5. 2004,
sp. zn. IV. ÚS 31/04), rozsudek z 19. 11.
2002, sp. zn. 26 Cdo 501/2003, z 3. 8.
2005, sp. zn. 26 Cdo 2228/2004, usnesení
z 26. 5. 2004, sp. zn. 26 Cdo 1202/2003,
a rozsudek z 10. 3. 2005, sp. zn. 26 Cdo
2198/2003, uvefiejnûn˘ pod ã. 46 ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek, roãník
2006.

1) BlíÏe k tomu viz rozhodnutí ke vzniku spoleãného
nájmu druÏstevního bytu manÏely.

14. K vymezení pojmu „sluÏební
byt“. Ztráta charakteru bytu jako
bytu sluÏebního v dÛsledku
zmûny vlastníka domu, v nûmÏ se
takov˘to byt nachází

§ 680 odst. 2, § 709 obã. zák.
§ 7 odst. 2 zák. ã. 102/1992 Sb.

I. Charakter bytÛ uveden˘ch v § 7
odst. 1 písm. b) zák. ã. 102/1992 Sb., kte-
r˘m se mûní, doplÀuje a upravuje ob-
ãansk˘ zákoník, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, jako bytÛ sluÏebních, je dán
jednak existencí vlastnického nebo ná-
jemního vztahu právnické ãi fyzické
osoby k bytu nebo k domu, v nûmÏ se byt
nachází, jednak úãelov˘m urãením ta-
kov˘chto bytÛ pro ubytování pracovní-
kÛ právnické nebo fyzické osoby; obû
podmínky pfiitom musí b˘t splnûny sou-
ãasnû (kumulativnû).

II. Pfievede-li právnická osoba, vlast-
ník domu s byty slouÏícími k ubytování
jejich pracovníkÛ, vlastnické právo
k domu na jinou osobu, pozbude byt
v nûm se nacházející charakter bytu slu-
Ïebního. Nabyvatel domu nevstupuje
podle § 680 odst. 2 obã. zák. do právního
postavení pfiedchozího pronajímatele
bytu jako bytu sluÏebního.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
18. 11. 2004, sp. zn. 26 Cdo 1653/2003

Z odÛvodnûní:

Podle § 680 odst. 2 obã. zák. dojde-li
ke zmûnû vlastnictví k pronajaté vûci, vstu-
puje nabyvatel do právního postavení pro-
najímatele a nájemce je oprávnûn zprostit
se závazkÛ vÛãi dfiívûj‰ímu vlastníku, jak-
mile mu byla zmûna oznámena nebo naby-
vatelem prokázána.

Dovolatel nebrojí proti závûru (odpo-
vídajícímu ustálené soudní praxi – srov.
napfi. rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
31. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 863/97, uve-
fiejnûn˘ pod ã. 84 v ãasopise Soudní judi-
katura 11/1997), Ïe uvedené ustanovení se
uplatní i ve vztazích nájmu bytu, ani proti
názoru (srov. rozsudek Nejvy‰‰ího soudu
ze dne 18. 11. 2003, sp. zn. 26 Cdo
1202/2003, dále napfi. usnesení ze dne
14. 1. 2004, sp. zn. 26 Cdo 1202/2003), Ïe
ke dni nabytí vlastnického práva bytového
druÏstva k bytovému domu dochází ke
zmûnû charakteru bytu jako bytu „obecní-
ho“ na byt druÏstevní. RovnûÏ tak (správnû)
dovozuje, Ïe k uvedenému okamÏiku vzni-
ká nájem druÏstevního bytu toliko nájemci,
kter˘ je ãlenem tohoto druÏstva. Dovolatel
se v‰ak m˘lí, má-li za to, Ïe charakter urãi-
tého bytu jako bytu sluÏebního zÛstane (bez
dal‰ího) zachován i po té, kdy k domu na-
bude vlastnické právo bytové druÏstvo.

Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona
ã. 102/1992 Sb., kter˘m se mûní, doplÀuje
a upravuje obãansk˘ zákoník, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon
ã. 102/1992 Sb.“) jsou byty sluÏebními by-
ty ve vlastnictví nebo v nájmu právnick˘ch
a fyzick˘ch osob, které slouÏí k ubytování
jejich pracovníkÛ, a rovnûÏ byty v domech
ve vlastnictví nebo v nájmu právnick˘ch
a fyzick˘ch osob, které slouÏí k ubytování
jejich pracovníkÛ.
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Z citovaného ustanovení vypl˘vá, Ïe
charakter uveden˘ch bytÛ jako bytÛ slu-
Ïebních je dán jednak existencí vlastnické-
ho nebo nájemního vztahu právnické ãi fy-
zické osoby k bytu nebo k domu, v nûmÏ
se byt nachází, jednak úãelov˘m urãením
takov˘chto bytÛ pro ubytování pracovníkÛ
právnické nebo fyzické osoby; obû pod-
mínky pfiitom musí b˘t splnûny souãasnû
(kumulativnû).

V dané vûci je nesporné, Ïe pfiedmûtn˘
dÛm byl ve vlastnictví S. N., a. s., a Ïe by-
ty v nûm se nacházející byly urãeny k uby-
tování jejích pracovníkÛ; ‰lo tedy o byty
sluÏební ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1
písm. b) zákona ã. 102/1992 Sb. Pfievedla-
-li tato právnická osoba vlastnické právo
k domu na Ïalobce, pozbyl pfiedmûtn˘ byt
charakter bytu sluÏebního, neboÈ pfiestal
(objektivnû) splÀovat podmínky v uvede-
ném ustanovení stanovené. Nedo‰lo-li ke
zmûnû nájemního vztahu Ïalovaného na
nájem druÏstevního bytu, je nutno tento
vztah posuzovat jako „obecn˘“ nájem
bytu tak, jak je upraven v ustanoveních
§ 685 a násl. obã. zák., v nichÏ je institut
nájmu bytu koncipován jako jednotn ,̆
pfiipou‰tûjící urãité odchylky pfiedvídané
– mimo jiné – pro byty sluÏební (srov.
§ 709, § 713 odst. 1 obã. zák.). Tyto od-
chylky jsou odÛvodnûny úãelov˘m urãe-
ním tûchto bytÛ a zájmem jejich vlastní-
ka (nájemce) na tom, aby byly v souladu
s tímto urãením vyuÏívány, a nelze je
roz‰ifiovat i na pfiípady, kdy byt nesplÀuje
(ztratil) zákonem stanovené znaky slu-
Ïebního bytu.

Pokud pak dovolatel namítá, Ïe by by-
lo „v rozporu s ustanovením § 3 obã. zák.,
kdyby ustanovení § 680 odst. 2 obã. zák.
bylo vykládáno tak, Ïe tím souãasnû do‰lo
ke zmûnû obsahu nájemního vztahu“, není
jeho námitka pfiípadná. Nehledû na to, Ïe
ustanovení § 3 odst. 1 obã. zák. mífií na pfií-
pady v˘konu existujícího práva (povinnos-

ti) a Ïe na jeho základû nelze konstituovat
nové (dosud neexistující) právo ãi povin-
nost, je nutno poukázat na to, Ïe ustanovení
§ 680 odst. 2 obã. zák. upravuje specifick˘
pfiípad právního nástupnictví, v rámci nû-
hoÏ nepfiecházejí na nabyvatele v‰echna
práva a povinnosti pronajímatele, ale toli-
ko ta, jeÏ pfiedstavují základní obsahové
atributy nájemního vztahu, jako je zejmé-
na pfiedmût a doba nájmu, v˘‰e nájemného
a ta práva a povinnosti, jeÏ vypl˘vají se zá-
kona. Spojuje-li tedy zákonná úprava urãi-
t˘ právní reÏim s urãit˘m charakterem ná-
jemního vztahu (váÏícího se k povaze jeho
pfiedmûtu – bytu), nemohou tato práva b˘t
pfiedmûtem právního nástupnictví podle
§ 680 odst. 2 obã. zák.

15. K zákonné transformaci
osobního uÏívání bytu trvale
urãeného pro ubytování
pracovníkÛ organizace na nájem
„sluÏebního bytu“. Ukonãení
v˘konu práce nájemcem pro
pronajímatele

§ 709, § 871 odst. 4 obã. zák.
§ 7 odst. 1 písm. b) zák. ã. 102/1992 Sb.

I. K zákonné transformaci práva
osobního uÏívání bytu trvale urãeného
pro ubytování pracovníkÛ organizace na
nájem sluÏebního bytu ke dni 1. 1. 1992
do‰lo za pfiedpokladu, Ïe byt splÀoval kri-
téria stanovená pro sluÏební byty ustano-
vením § 7 a § 8 zák. ã. 102/1992 Sb., byÈ
zákon, tato kritéria urãující, nabyl úãin-
nosti 5. 3. 1992.

II. Pfiestal-li nájemce sluÏebního by-
tu pro pronajímatele pracovat, nemá ta-
to skuteãnost sama o sobû za následek
ztrátu charakteru bytu jako bytu slu-
Ïebního.
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Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
15. 2. 2006, sp. zn. 26 Cdo 81/2005

(srov. napfi. téÏ rozsudek Nejvy‰‰ího
soudu ze dne 25. 5. 2010, sp. zn. 26 Cdo
1998/2009)

Z odÛvodnûní:

Se zfietelem k právnímu posouzení vû-
ci odvolacím soudem a uplatnûnému dovo-
lacímu dÛvodu podle § 241a odst. 2 písm. b)
o. s. fi., vãetnû jeho obsahové konkretizace,
lze spojovat zásadní právní v˘znam napa-
deného rozhodnutí s posouzením otázky,
zda pfiedpokladem zákonné transformace
práva osobního uÏívání bytu trvale urãené-
ho pro ubytování pracovníkÛ organizace
na nájem sluÏebního bytu ve smyslu usta-
novení § 871 odst. 4 obã. zák. bylo splnûní
podmínky vypl˘vající z ustanovení § 7
odst. 2 zákona ã. 102/1992 Sb. Dovolací
soud shledává pro fie‰ení této otázky dovo-
lání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. fi. pfií-
pustn˘m.

Judikatura dovolacího soudu (srov.
napfi. rozsudek ze dne 31. 7. 1997, sp. zn.
2 Cdon 21/97, uvefiejnûn˘ pod ã. 28 v pfiílo-
ze ãasopisu Soudní judikatura ã. 11/1998,
usnesení ze dne 21. 10. 2003, sp. zn. 26 Cdo
1507/2003) je ustálena v názoru, Ïe k zá-
konné transformaci práva osobního uÏívá-
ní bytu trvale urãeného pro ubytování pra-
covníkÛ organizace na nájem sluÏebního
bytu ke dni 1. 1. 1992 do‰lo za pfiedpokla-
du, Ïe byt splÀoval kritéria stanovená pro
sluÏební byty ustanovením § 7 a § 8 zák.
ã. 102/1992 Sb., byÈ zákon, tato kritéria
urãující, nabyl úãinnosti 5. 3. 1992. Z odÛ-
vodnûní uvedeného rozhodnutí sp. zn.
2 Cdon 21/97 dále vypl˘vá, Ïe úmyslem
zákonodárce bylo zakotvit právní vztahy
k bytÛm na nov˘ch principech a za tím
úãelem provést jejich zákonnou transfor-
maci, a to právû s úãinností novely obãan-
ského zákoníku, tedy od 1. 1. 1992. Úãe-

lem ustanovení § 871 odst. 4 obã. zák. (jeÏ
je speciální ve vztahu k obecnému pfie-
chodnému ustanovení § 868 obã. zák.) by-
lo tedy upravit pfiímo ze zákona (ex lege)
pfiemûnu existujícího práva osobního uÏí-
vání bytu trvale urãeného pro ubytování
pracovníkÛ organizace na nájem sluÏební-
ho bytu, a to k datu 1. 1. 1992. Logicky se
proto ustanovení § 871 odst. 4 obã. zák.
vztahovalo pouze na právní vztahy, jeÏ
k uvedenému datu jiÏ vznikly a trvaly.
Ustanovení § 7 odst. 2 zák. ã. 102/1992 Sb.
pak mífií na nájemní vztahy ke sluÏebním
bytÛm novû vznikající na základû nájem-
ních smluv. Pro závûr, Ïe zákonná trans-
formace podle § 871 odst. 4 obã. zák.
pfiedpokládala existenci závazku nájemce
vykonávat pro pronajímatele práce, na nûÏ
je nájem sluÏebního bytu vázán, nelze na-
jít oporu v Ïádném zákonném ustanovení
a neodpovídá ani smyslu a úãelu zákona
ã. 509/1991 Sb., jímÏ byl s úãinností k 1. 1.
1992 novelizován zákon ã. 40/1964 Sb.,
obãansk˘ zákoník, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ.

Pro úplnost je tfieba poznamenat, Ïe
dal‰í otázky pfiedestfiené v dovolání jeho
pfiípustnost podle § 237 odst. 1 písm. c)
o. s. fi. nezakládají, neboÈ jde o otázky judi-
katornû jiÏ vyfie‰ené.

Pokud jde o otázku vymezení sluÏeb-
ního bytu, lze poukázat na rozsudek Nej-
vy‰‰ího soudu ze dne 18. 11. 2004, sp. zn.
26 Cdo 1653/2003, jakoÏ i napfi. na rozsu-
dek ze dne 15. 9. 2005, sp. zn. 26 Cdo
1603/2004, v nichÏ bylo dovozeno, Ïe cha-
rakter bytÛ uveden˘ch v § 7 odst. 1 písm. b)
zák. ã. 102/1992 Sb., kter˘m se mûní, do-
plÀuje a upravuje obãansk˘ zákoník, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, jako bytÛ slu-
Ïebních, je dán jednak existencí vlastnic-
kého nebo nájemního vztahu právnické ãi
fyzické osoby k bytu nebo k domu, v nûmÏ
se byt nachází, jednak úãelov˘m urãením
takov˘chto bytÛ pro ubytování pracovníkÛ
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právnické nebo fyzické osoby; obû pod-
mínky pfiitom musí b˘t splnûny souãasnû
(kumulativnû). Oba uvedené znaky jsou
znaky objektivními, pojícími se s pfiedmû-
tem nájmu – bytem, nikoli s jeho subjek-
tem – nájemcem, tedy nezávisejícími na
okolnosti, zda nájemce bytu ve skuteãnos-
ti je zamûstnancem pronajímatele. Ve pro-
spûch tohoto názoru svûdãí i judikaturou
formulovan˘ závûr, Ïe ukonãení pracovní-
ho pomûru nájemce sluÏebního bytu u pro-
najímatele nepÛsobí zmûnu charakteru by-
tu jako bytu sluÏebního ve smyslu § 7 odst.
1 písm. b) zákona ã. 102/1992 Sb. (srov.
rozsudky Nejvy‰‰ího soudu ze dne 25. 6.
1998, sp. zn. 2 Cdon 430/97, a ze dne 28.
6. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1953/99), na rozdíl
od bytÛ pfiechodnû sluÏebních dle § 8 cito-
vaného zákona, které pozbudou své pova-
hy, jestliÏe nájemce pfiestal b˘t vojákem
z povolání nebo pfiíslu‰níkem ozbrojené
sloÏky nebo jestliÏe se nájemcem stala jiná
osoba (srov. rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze
dne 20. 11. 2002, sp. zn. 26 Cdo 584/2001).
Okolnost, Ïe nájemce sluÏebního bytu pfie-
stal pro pronajímatele pracovat, nemá sa-
ma o sobû za následek ztrátu charakteru
sluÏebního bytu; mÛÏe toliko (ve spojení
s dal‰ími pfiedpoklady) zakládat dÛvod pro
v˘povûì pronajímatele z nájmu bytu [srov.
§ 711 odst. 1 písm. b) obã. zák.].

16. K zákonné transformaci
osobního uÏívání bytu trvale
urãeného pro ubytování
pracovníkÛ organizace na nájem
„sluÏebního bytu“. Závazek
nájemce vykonávat práce pro
pronajímatele

§ 709, § 871 odst. 4 obã. zák.
§ 7 odst. 2 zák. ã. 102/1992 Sb.

PoÏadavek, aby smlouva o nájmu slu-
Ïebního bytu obsahovala závazek nájem-

ce zaji‰Èovat práce, na nûÏ je vázán ná-
jem sluÏebního bytu (§ 7 odst. 2 zák.
ã. 102/1992 Sb.) se vztahuje na smlouvy
uzavírané po 1. 1. 1992, nikoli na pfiípa-
dy zákonné transformace práva osobní-
ho uÏívání podnikového bytu na nájem
sluÏebního bytu upravené v § 871 odst. 4
obã. zák.

Usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne
5. 1. 2006, sp. zn. 26 Cdo 2561/2004

Z odÛvodnûní:

Odvolací soud potvrdil rozsudek sou-
du prvního stupnû, jímÏ byla zamítnuta Ïa-
loba na zru‰ení práva spoleãného nájmu
bytu manÏely.

Soudy obou stupÀÛ vzaly za prokázáno,
Ïe manÏelství úãastníkÛ bylo pravomocnû
rozvedeno, Ïe Ïalovanému byl pfiedmûtn˘
byt pfiidûlen tehdej‰ím jeho zamûstnavate-
lem rozhodnutím ze dne 13. 10. 1981 jako
byt podnikov ,̆ vystavûn˘ z vlastních vol-
n˘ch prostfiedkÛ podniku, Ïe na základû to-
hoto rozhodnutí byla dne 26. 11. 1981 uza-
vfiena mezi uveden˘mi subjekty dohoda
o uÏívání bytu, Ïe takto zaloÏen˘ uÏívací
(nájemní) vztah nebyl dosud ukonãen a Ïe
pfiedmûtn˘ dÛm je ve vlastnictví âR – â. d.,
s. o., a slouÏí k ubytování jejích pracovní-
kÛ. Dovodily, Ïe pfiedmûtn˘ byt mûl cha-
rakter bytu trvale urãeného pro ubytování
pracovníkÛ organizace, Ïe k nûmu vzniklo
právo osobního uÏívání toliko Ïalovanému,
neboÈ vznik práva spoleãného uÏívání bytu
manÏely byl vylouãen ustanovením § 182
obã. zák., ve znûní úãinném do 31. 12. 1991,
Ïe pfiedmûtn˘ byt splÀuje znaky sluÏební-
ho bytu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1
písm. b) zák. ã. 102/1992 Sb., Ïe se podle
ustanovení § 871 odst. 4 obã. zák. zmûnilo
právo osobního uÏívání bytu Ïalovaného
na jeho právo nájmu sluÏebního bytu a Ïe
Ïalobkynû uÏívá byt toliko na základû prá-
va opírajícího se o ustanovení § 713 odst. 1
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obã. zák. Na existenci nájemního práva
Ïalovaného nemûla vliv okolnost, Ïe v ro-
ce 1991 pfiestal pro pronajímatele praco-
vat, neboÈ byt tím neztratil svÛj charakter,
ani okolnost, Ïe opustil spoleãnou domác-
nost, neboÈ tím nedo‰lo k pfiechodu práva
nájmu na Ïalobkyni (§ 709 obã. zák.). Ne-
vzniklo-li úãastníkÛm právo spoleãného
nájmu bytu, nemohla b˘t Ïaloba shledána
dÛvodnou.

V projednávané vûci dovolatelka neo-
znaãuje právní otázku, s níÏ by mûlo b˘t
spojeno posouzení pfiípustnosti dovolání
podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. fi. Z odÛ-
vodnûní napadeného rozhodnutí vypl˘vá,
Ïe odvolací soud zaloÏil svÛj zamítav˘
rozsudek na právním závûru, Ïe úãastní-
kÛm nesvûdãí k pfiedmûtnému bytu, kter˘
má charakter bytu sluÏebního ve smyslu
§ 7 odst. 1 písm. b) zákona ã. 102/1992 Sb.,
právo spoleãného nájmu bytu manÏely,
pfiiãemÏ dovolatelka uveden˘ právní závûr
zpochybÀuje.

Soudní praxe (srov. napfi. rozhodnutí
Nejvy‰‰ího soudu ze dne 18. 11. 1997,
sp. zn. 26 Cdo 2318/98, ze dne 15. 12.
1998, sp. zn. 2 Cdon 1330/97, uvefiejnûné
pod ã. 111 v ãasopise Soudní judikatura
ã. 11/1999, ze dne 22. 3. 2001, sp. zn.
26 Cdo 1898/99, a ze dne 18. 9. 2003,
sp. zn. 21 Cdo 830/2002, uvefiejnûná pod
C 325 a C 2256 v Souboru rozhodnutí Nej-
vy‰‰ího soudu, svazek 3 a 27) se ustálila
v názoru, Ïe pro vznik práva spoleãného
nájmu bytu manÏely ve smyslu ustanovení
§ 871 odst. 1 obã. zák. bylo podmínkou,
aby byt byl pfied 1. 1. 1992 ve spoleãném
uÏívání manÏelÛ. Nevzniklo-li pfied uvede-
n˘m datem právo spoleãného uÏívání bytu
manÏely – jako tomu bylo u bytÛ trvale
urãen˘ch pro ubytování pracovníkÛ orga-
nizace, mezi neÏ patfiily i byty podnikové
(§ 7 vyhlá‰ky ã. 45/1964 Sb.), a to vzhle-
dem k ustanovení § 182 obã. zák., ve znû-
ní úãinném do 31. 12. 1991 – nemohlo tzv.

„dodateãnû“ vzniknout právo spoleãného
nájmu bytu manÏely, a to ani kdyÏ se podle
§ 871 odst. 4 obã. zák. osobní uÏívání ne-
pfiemûnilo na nájem sluÏebního bytu (srov.
napfi. rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
27. 3. 1997, sp. zn. 3 Cdon 56/96, odÛvod-
nûní rozsudku ze dne 31. 7. 1997, sp. zn.
3 Cdon 152/96, uvefiejnûného pod ã. 36 ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,
roãník 1998).

JiÏ dfiívûj‰í právní praxe (srov. napfi.
rozhodnutí uvefiejnûná pod ã. 47 a 78 ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,
roãník 1966) vycházela z názoru, Ïe ukon-
ãení pracovního pomûru uÏivatele podni-
kového bytu nemûlo samo o sobû za ná-
sledek zánik jeho práva osobního uÏívání
bytu a s touto okolností nebyla spojována
ani ztráta charakteru bytu. Uveden˘ právní
názor je zastáván i za právní úpravy úãinné
od 1. 1. 1992 (srov. napfi. rozhodnutí Nej-
vy‰‰ího soudu ze dne 25. 6. 1998, sp. zn.
2 Cdon 430/97, a ze dne 28. 6. 2001, sp. zn.
20 Cdo 1953/99).

Námitku dovolatelky zpochybÀující
charakter pfiedmûtného bytu jako bytu slu-
Ïebního, opírající se o ustanovení § 7 odst. 2
zák. ã. 102/1992 Sb., nelze shledat opod-
statnûnou, neboÈ z uvedeného ustanovení
jednoznaãnû vypl˘vá, Ïe se vztahuje na
uzavírání (nov˘ch) smluv o nájmu sluÏeb-
ního bytu, nikoli na pfiípady zákonné trans-
formace na nájem sluÏebního bytu uprave-
né v § 871 odst. 4 obã. zák.
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