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ÚVOD 

Vážení klienti,  

tak jako na počátku loňského roku se na Vás i 

v tomto roce obracíme se zvláštním vydáním našeho 

newsletteru. Zatímco loňské číslo bylo 
monotematické a věnovalo se tehdy zcela novému 
institutu trestní odpovědnosti právnických osob, 
tentokrát jsme se rozhodli upřednostnit větší pestrost 
a seznámit Vás touto cestou s těmi změnami 
v právním řádu, které pokládáme za významné. 
Seznámit se tak můžete s pohledem na hojně 
diskutovanou a velmi kontroverzní problematiku 
odebírání řidičského průkazu za účelem vymožení 
pohledávky na výživném (článek Mgr. Kaiserové), 
nebo se zásadní změnou právní úpravy v oblasti 
nájemních vztahů, která byla dlouhá léta 
deformovaná nepřiměřenou regulací (článek JUDr. 
Keřkové).  

Mnoha změnami ke konci roku prošlo i trestní právo. 
Některé z nich jsou sice spíše technické, další 
výrazně ovlivňují právní praxi a konečně tu jsou 
změny, které jsou vskutku koncepční a výrazně 
ovlivňují podobu trestního procesu. Příspěvek JUDr. 
Vejběrové je zaměřen především na poslední dvě 
kategorie změn, z nichž nejvýraznější představuje 
zavedení institutu dohody o vině a trestu.  

Stranou naší pozornosti pak nemůže zůstat 
mnohými obávaná změna zákona o dani z přidané 
hodnoty, kterou je zaveden institut tzv. 
nespolehlivého plátce daně. Jistě lze akceptovat, že 
proklamovaný cíl, který je touto změnou sledován, tj. 
ochrana veřejných rozpočtů před daňovými úniky, je 
cílem legitimním, otázkou však je, nakolik tento cíl 
odůvodňuje navýšení administrativní zátěže i rizika 
na straně příjemců zdanitelných plnění, kteří jsou 
vystaveni hrozbě, že se stanou ručiteli za daň, kterou 
státu měl odvést poskytovatel zdanitelného plnění.  

      
           JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., advokát 

          moravec@hjf.cz 
 

 

EXEKUCE POZASTAVENÍM ŘIDIČSKÉHO 

OPRÁVNĚNÍ 

Od ledna 2013 platí novela 
exekučního řádu, která zásadním 
způsobem zasáhne do vymáhání 
pohledávek dlužného výživného. 
Jedná se o zcela nový způsob 
vymáhání takových druhů 

pohledávek. Nově může exekutor exekučním 
příkazem pozastavit řidičské oprávnění povinného. 
Takto bude možné vymáhat pouze nedoplatek 
výživného na nezletilé dítě. Není tedy možné takto 
vymáhat běžné výživné nebo výživné na dítě zletilé. 
Zákon uvádí výjimky, kdy řidičské oprávnění není 
možné zabavit někomu, kdo ho nezbytně potřebuje 
k práci, resp. zákon přímo říká „prokáže-li povinný, 
že k uspokojování základních životních potřeb svých 
a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, 
nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění“. Řidičské 
oprávnění tedy nebude možné odebrat taxikářům, 
řidičům kamionů atd.. Exekuční příkaz bude dále 
samozřejmě zrušen v případě, že povinný zaplatí 
nedoplatek výživného na nezletilé dítě.  

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění je 
upravena v § 71a exekučního řádu. Při vedení 
exekuce pozastavením řidičského oprávnění doručí 
exekutor příkaz dlužníkovi, věřiteli a příslušnému 
obecnímu úřadu, který vede registr řidičů. Jakmile 
dlužník obdrží exekuční příkaz, musí řidičské 
oprávnění vrátit. V registru řidičů je exekuční příkaz 
evidován. Pokud dlužník řidičský průkaz 
neodevzdá, může mu být odebrán policií např. při 
silniční kontrole. K vrácení řidičského oprávnění 
dojde v případě zastavení či provedení exekuce. 

Autoři uvedené novely se inspirovali na Slovensku, 
kde je uvedený institut využíván výjimečně. Novela 
byla v dikci exministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, 
který uvedené ustanovení obhajoval slovy, že se 
jedná o účinnou páku na placení výživného. 
Nicméně je otázkou, zda uvedená novela nedává 
pravomoc náležející soudům a správním orgánům 
do rukou exekutorů a zda na neplacení výživného 
byly v dosavadním právním řádu nástroje avšak 
nedostatečně využívané. V laické i odborné 
veřejnosti nacházíme dva protichůdné názorové 
tábory. Proti uvedené novele se ozývají hlasy ve 
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směru, že právo řídit naprosto nesouvisí s dluhy na 
výživném. Dlužník buďto finanční prostředky či 
majetek má nebo nikoli. Pokud je možnost uhradit 
pohledávku, je na exekutorovi, aby zvolil takový 
postup, který povede efektivně k úhradě exekuované 
pohledávky. Pokud je dlužník nemajetný bez 
finančních prostředků, ani pozastavením řidičského 
oprávnění nedojde k úhradě dlužné pohledávky. 
Druhý tábor názorů se zmiňuje o vysoce specifickém 
druhu pohledávky, na níž se uvedené ustanovení 
vztahuje. Pokud dlužník není schopen uhradit 
pohledávku, která je bezpochyby prioritní, nemá 
jezdit soukromým vozidlem, jehož provoz je 
nákladnější než doprava hromadnými dopravními 
prostředky. Mnoho vozidel je s ohledem na neochotu 
hradit výživné formálně vedeno na jiné rodinné 
příslušníky než na povinného, proto novela směřuje 
do zákazu řízení tak, aby skutečně postihla přímo 
dlužníka.  

Stát nedostatečně využíval veškeré prostředky 
k vymáhání případně i trestání neplatičů výživného, 
které jsou v právním řádu a byly zde i před shora 
uvedenou novelou. Neschopnost státu ochránit 
práva oprávněného vedly k zavedení takové 
restrikce, která naráží na zásah do základních práv a 
svobod tím, že v rámci exekučního řízení bude 
povinný potrestán za nehrazení výživného tím, že 
mu bude zakázána činnost, která nemá souvislost 
s uvedeným protiprávním jednáním. Nicméně na 
neplatiče „podvodníky“, kteří dělají všechny možné 
úskoky k neplacení, to bude bezpochyby bič, který 
nepřejdou bez povšimnutí.   

 Mgr. Veronika Kaiserová, advokátka 
       kaiserova@hjf.cz  

 

 

 

ČERNÁ LISTINA NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ 

DPH 

Úvod  

Nový rok již tradičně přinesl 
změnu zákona o dani z přidané 
hodnoty. Ta letošní, provedená 
zákonem č. 502/2012, je 
obzvláště významná, neboť 
vedle politicky a mediálně hojně 

diskutovaných změn v sazbách vnáší do tuzemského 
práva i zcela nové instituty, jejichž smyslem je 
zabránit daňovým úniků. Zřejmě nejvýznamnějším je 
institut tzv. nespolehlivého plátce DPH. Ve 
srovnání s jinými změnami, které jsou přijímány za 
účelem potírání daňových úniků, se jedná o institut, 
který se závažným subjektem dotýká i těch 
ekonomických subjektů, které s protiprávním 
jednáním nemají nic společného. Ekonomické 
subjekty, které s nespolehlivým plátcem DPH 
obchodují, jako příjemci zdanitelného plnění ručí za 
nezaplacenou daň z tohoto plnění. Na tuto 
legislativní změnu tak musejí reagovat nejen 
subjekty, u nichž reálně hrozí, že mohou být 
označeny za nespolehlivého plátce, ale doslova 
všichni podnikatelé. 

Kdo je nespolehlivým plátcem? 

Úvodem budiž řečeno, že žádný samostatný seznam 
nespolehlivých plátců DPH neexistuje. Správce daně 
pouze způsobem umožňující dálkový přístup 
(konkrétně na adrese http://adisreg.mfcr.cz) 
uveřejňuje informaci, zda konkrétní plátce DPH je či 
není nespolehlivým plátcem DPH.  

Právním důsledkem označení daňového subjektu 
jako nespolehlivého plátce daně je vznik ručení 
příjemce zdanitelného plnění. Toto ručení vzniká, 
pokud je v okamžiku uskutečnění zdanitelného 
plnění o poskytovateli zdanitelného plnění 
zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem 
daně.  

Je zřejmé, že již samotné uvedení skutečnosti, že 
určitý subjekt je nespolehlivým plátcem daně, se 
závažným způsobem dotýká další podnikatelské 
činnosti takového subjektu. Vzniklý efekt 
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stigmatizace osoby jako nespolehlivého plátce ve 
spojení s potenciálním rizikem, že příjemce plnění 
bude muset uhradit za poskytovatele, plnění daň 
z přidané hodnoty, zásadním způsobem snižují 
obchodní atraktivitu subjektů evidovaných jako 
nespolehlivý plátce.  

Kdo se na černou listinu dostane?  

Dle ust. § 106a zákona o DPH správce daně 
rozhodne, že plátce DPH je nespolehlivým plátcem, 
poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti 

vztahující se ke správě daní. Vágnost spojení poruší-li 

plátce závažným způsobem... samozřejmě okamžitě 
nastoluje otázku, co je oním závažným porušením 
daňových povinností a nahrává obavám, aby touto 
cestou nebyly stigmatizováni poctiví plátci DPH, 
kteří se načas ocitli v druhotné platební 
neschopnosti, či plátci, kteří pouze vedou se 
správcem daně spor o aplikaci daňových zákonů 
v jejich věci. Mediální výstupy představitelů 
ministerstva financí, dle nichž se tyto osoby nemají 
čeho obávat, neboť na ně tato legislativní změna 
nedopadne, nejsou příliš uklidňující, neboť správce 
daně těmito vyjádření není jakkoli vázán.  

Jisté upřesnění nabízí Informace Generálního 
finančního ředitelství (dále jako „GFŘ“) k aplikaci § 
106a zákona č. 235/2004 Sb. ze dne 4. 1. 2013, která 
jako typová závažná porušení plnění povinností 
plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého 
plátce považuje situace, kdy:  

a) dochází k ohrožení veřejného zájmu na 
řádném výběru DPH, neboť plátce porušil 
své zákonem stanovené povinnosti, což mělo 
za následek vyměření daně podle pomůcek 
nebo doměření daně podle pomůcek 
v minimální výši 500 tisíc Kč, 

b) dochází k ohrožení veřejného zájmu na 
řádném výběru DPH, neboť plátce se zapojil 
do obchodů, u kterých existuje odůvodněná 
obava, že z nich nebude zaplacena DPH, a 
proto správce po 1. 1. 2013 vydal zajišťovací 
příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen,  

c) dochází k ohrožení veřejného zájmu na 
řádném výběru DPH, neboť je u plátce 
evidován po dobu tří kalendářních měsíců 
po sobě jdoucích kumulativní nedoplatek ve 

výši nejméně 10 mil. Kč, a to z daňových 
povinností vyměřených nebo doměřených 
po 1. 1. 2013. 
 

Dle této Informace GFŘ má správce daně vedle 
naplnění výše uvedených podmínek brát v potaz 
individuální skutečnosti vztahující se ke 
konkrétnímu daňovému subjektu a způsobu, jakým 
plní jeho daňové povinnosti. Informace GFŘ není 
obecně závazným právním předpisem. Správce daně 
je však tímto pokynem vázán interně (v rámci 
subordinačních vztahů uvnitř rezortu) a daňový 
subjekt má možnost dovolávat se na základě této 
informace předvídatelnosti aplikace ustanovení § 
106a zákona o DPH, které samo o sobě je 
formulováno velice vágně.  

Jak se lze statusu nespolehlivého plátce daně 
bránit? 

Status nespolehlivého plátce daně vzniká na základě 
rozhodnutí správce daně, proti kterému je přípustné 
odvolání. To musí být podáno ve lhůtě 15 dnů. 
Odvolání má odkladný účinek, který sice dle ust. § 
106 odst. 3 ZDPH může správce daně z důvodů 
hodných zvláštního zřetele vyloučit, nicméně dle 
Informace GFŘ se tak může stát jen ve zcela 
výjimečných situacích.  

V odvolání je třeba namítat, že v daném konkrétním 
případě nebyly splněny (zjištěny) podmínky, za 
kterých může být o statusu nespolehlivého plátce 
daně rozhodnuto, tj. že plátce neporušil své 
povinnosti vztahující se ke správě daní způsobem, 
který je možno považovat za závažný. V odvolacím 
řízení musí být přezkoumán i procesní postup 
správce daně, zejména, zda správce daně zjistil 
všechny skutečnosti, které jsou pro jeho rozhodnutí 
relevantní a zda své rozhodnutí přesvědčivě 
odůvodnil. 

Pokud je o statusu nespolehlivého plátce daně 
rozhodnuto, může takový plátce po uplynutí 
jednoho roku žádat, aby bylo rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátce daně.  
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Jak jsou zasaženi obchodní partneři nespolehlivého 
plátce?  

Jak jsme uváděli již výše, zrádnost institutu 
nespolehlivého plátce tkví v tom, že jím nejsou 
dotčeni jen ti plátci, kteří jsou označeni nespolehlivé, 
ale v podstatě celá podnikatelská sféra, neboť 
každému, kdo vstupuje do obchodních vztahů, hrozí 
riziko, že obchoduje s nespolehlivým plátcem daně a 
může tak být zasažen zákonným ručením za 
nezaplacenou daň. Není pravdou, že ručení vzniká 
pouze u tzv. kolotočových podvodů na DPH nebo u 
neobvyklých transakcí, při nichž jejím aktérům 
muselo být zřejmé, že něco není zcela v pořádku. 
Ručením je zasažen každý obchod se subjektem, 
který je evidován jako nespolehlivý plátce DPH.  

Nezbytným minimem opatrnosti každého příjemce 
zdanitelného plnění je ověřit, zda poskytovatel 
plnění není nespolehlivým plátcem. Rozhodným 
okamžikem pro vznik ručení je okamžik uskutečnění 
zdanitelného plnění. Nepostačí tedy, pokud si 
příjemce plnění ověří status svého obchodního 
partnera při uzavírání smlouvy, neboť je třeba, aby 
tento status zůstal zachován až do okamžiku, kdy 
bylo zdanitelné plnění uskutečněno. V případě 
rozsáhlejších plnění je proto na místě zvažovat 
smluvní úpravu tak, aby příjemce zdanitelného 
plnění nenesl negativní důsledky, stane-li se 
poskytovatel plnění nespolehlivým plátcem. 
Jednoznačně lze doporučit zohlednit komentovanou 
novelu v rámci interních pravidel uvnitř podniku 
(odpovědnost jednotlivých osob, úpravy smluvních 
dokumentů apod.). 

Příjemce zdanitelného plnění je dále dle ust. § 109a 
odst. 1 zákona o DPH oprávněn odvést příslušnou 
daň z přidané hodnoty místo poskytovatele plnění. 
Platba je v takovém případě evidována na 
depozitním účtu, který vede správce daně, a v době 
splatnosti je použita na úhradu daně, na níž byla 
určena. Takový způsob úhrady daně z přidané 
hodnoty je ovšem třeba promítnout do smluvního 
mezi příjemcem a poskytovatelem zdanitelného 
plnění. Jednostranné odvedení DPH příjemcem 
plnění bez předchozí dohody s poskytovatelem 
plnění (který je osobou povinnou k dani) bez dalšího 

možné není a může vyvolat spory jak mezi 
příjemcem a poskytovatelem, tak se správcem daně. 

 

Problematické aspekty nové právní úpravy 

Vedle opakovaně zmiňované vágnosti zákonné 
úpravy, která může otevírat prostor pro 
nepřiměřenou libovůli, bývá nové právní úpravě 
odbornou i podnikatelskou veřejností vytýkáno 
především to, že se jedná o další nezanedbatelnou 
administrativní zátěž podnikatelů, a že stát touto 
cestou přenáší svou odpovědnost za řádný výběr 
daní na podnikatele.  

Nutno konstatovat, že tyto námitky mají své 
opodstatnění a je možné je opřít též o dlouhodobou 
rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie, 
která sehrává mimořádně důležitou roli, neboť DPH 
je daní harmonizovanou evropským právem. 
Judikatura Soudního dvora Evropské unie je, stručně 
řečeno, založena na východisku, že státy mají 
možnost za účelem předcházení daňovým únikům 
přijímat určitá vnitrostátní opatření dotýkající se 
osob povinných k dani i jiných osob, nicméně tato 
opatření musejí být svou povahou a s přihlédnutím 
k zátěži, kterou přinášejí, přiměřená sledovanému 
cíli. Stát není oprávněn přenášet odpovědnost za 
řádný výběr daně z přidané hodnoty ohrožený 
protiprávním jednáním některých plátců na fyzické a 
právnické osoby.  

Daň z přidané hodnoty je ze své podstaty založena 
na tom, že je postupně odváděna na jednotlivých 
místech obchodního řetězce a vlastní daňová 
povinnost se rovná rozdílu mezi daní na vstupu 
(přijatá zdanitelná plnění, u nichž je možno 
nárokovat odpočet DPH) a daní na výstupu 
(uskutečněná zdanitelná plnění). Zároveň se jedná o 
daň nepřímou, když daňově zatížena je konečná 
spotřeba, nicméně výběr daně je zajišťován nepřímo 
prostřednictvím plátců, kteří jsou k tomu účelu 
státem registrování. 

V současné době jsme stále častěji svědky selhávání 
tohoto systému, resp. daňových podvodů založených 
na vlastnostech (řekněme slabých místech) systému. 
Reakce státních orgánů na jednotlivá selhání celý 
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systém dále podkopává, když jeho nedostatky 
odstraňuje pomocí, na první pohled jednoduchých a 
navenek líbivých, nicméně proti logice systému 
jdoucích řešeních. Příkladem takového 
nesystémového a tedy náhradního řešení je i institut 
nespolehlivého plátce daně, který sice na jedné straně 
zůstává státem registrovaným plátcem daně, na 
straně druhé však je jeho registrace popřena tím, že 
jeho odběratelé jsou motivováni odvést daň 
z přidané hodnoty za tohoto plátce.  

Otazníky vzbuzuje i procesní stránka rozhodování 
správce daně, které založení statusu nespolehlivého 
plátce daně předchází. Provázanost porušení 
povinností na úseku správy daní a rozhodnutí, že 
plátce je nespolehlivým plátcem zavdává důvod 
domnívat se, že institut nespolehlivého plátce má 
přinejmenším zčásti represivní povahu. V takovém 
případě by pak řízení předcházející vydání 
rozhodnutí, že plátce DPH je nespolehlivým plátcem 
měla poskytovat procedurální garance, které 
vyplývají z čl. 6 odst. 3 Úmluvy ochraně lidských 
práv a základních svobod a především by měla být 
srozumitelným, určitým a předvídatelným 
způsobem vymezena skutková podstata deliktu, 
jehož spáchání je takto postihováno. Nedostatek 
procedurálních garancí vytvářejících nepřiměřeně 
široký prostor pro volnou úvahu správce daně 
výrazně oslabuje možnosti daňového subjektu bránit 
se excesivnímu jednání správce daně a jeho libovůli. 

To, zda se obavy právní, daňové i podnikatelské 
veřejnosti potvrdí, ukáží nejbližší měsíce. Bude 
především na správcích daně, aby potvrdili 
proklamovaná ujištění, že se jedná o spíše výjimečný 
institut, který najde své uplatnění při posuzování již 
dnes postihovaných podezřelých transakcí. Dojde-li 
však k jeho masivnímu užívání toliko za účelem 
zjednodušení správy daní státem, lze předpokládat, 
že v brzké době dojde ke zpochybnění nejen v 
souladu nově přijaté úpravy s unijním systémem 
daně z přidané hodnoty, ale též jeho ústavní 
konformity.        
 

            JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., advokát  
      moravec@hjf.cz 

 

KONEC REGULACE NÁJEMNÉHO BYTŮ 

K 31. 12. 2012 skončil proces 
deregulace nájemného. K 
první etapě deregulace 
nájemného došlo v roce 2011, 
kdy od 1. 1. 2011 začalo na 
většině území České 
republiky platit takzvané 
smluvní nájemné.  Druhá 

etapa, která začala platit k 1. 1. 2013, se týká 
krajských měst (kromě Ostravy a Ústí nad Labem) a 
měst Středočeského kraje nad 9 999 obyvatel. 

Od 1. 1. 2013 není možné tedy již jednostranně 
zvyšovat nájemné, ale je třeba, aby se nájemce a 
pronajímatel na výši nájemného dohodli.  

Pokud k dohodě o změně nájemného nedojde, mají 
obě strany (tedy i nájemce, i pronajímatel) právo 
obrátit se na soud, aby výši nájemného určil. Takto 
může dojít jak ke zvýšení, tak ke snížení nájemného. 
Soud může také rozhodnout v případě, kdy bylo 
nájemné dohodnuto, ale došlo k podstatné změně 
okolností, tedy, že změna okolností založila v 
právech a povinnostech stran hrubý nepoměr. 

Obvyklé nájemné 

Občanský zákoník neobsahuje definici pojmu 
„nájemné obvyklé v daném místě a čase“.  

Je však třeba analogicky vycházet ze stávající právní 
úpravy - zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů. Podle §2 odst. 1 tohoto 
zákona se obvyklou cenou rozumí: 

Cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, 

popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné 

nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 

v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny 

okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních 

poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní 

obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí 

například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, 

důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry 

se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné 

osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní 
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oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku 

nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 

V případě nájemného lze obvyklé nájemné zjistit 
pouze tam, kde je běžně nájemné nově sjednáváno 
nebo měněno za obvyklých obchodních podmínek. 
Obvyklé nájemné, nelze stanovit dopředu jako 
nějaké přesné číslo. Pokud obvyklá cena neexistuje, je 
ji třeba odvodit na základě obvyklých cen 
srovnatelné lokality. Obvyklé nájemné je tedy 
nájemné, za které by bylo možno pronajmout byt v 
daném místě, stavu a čase. Do výše obvyklého 
nájemného nemohou být promítnuty mimořádné 
okolnosti trhu, osobních poměrů pronajímatele a 
nájemce, ani vlivy zvláštní obliby. 

Je třeba zdůraznit, že nájemné představuje pouze 
platbu za užívání bytu, který přenechává 
pronajímatel nájemci do užívání, a zahrnuje i 
příslušenství bytu, jímž jsou vedlejší místnosti a 
prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány 
(např. sklep, sklepní kóje, balkon, lodžie, terasa) a 
užívání součástí bytu včetně jeho vybavení (např. 
kuchyňská linka, umyvadlo, vana). 

Do nájemného nelze však zahrnovat jiné platby. Do 
nájemného nelze tedy započítat platby za užívání 
zařízení bytu (např. nábytek, chladnička, pračka, 
myčka), užívání jiných nemovitých věcí (např. 
garáže), a to včetně užívání vyplývající ze 
spoluvlastnictví nemovitých věcí (např. garážová 
stání ve společných prostorách domu či 
v nebytových jednotkách) ani platby za služby 
spojené s užíváním bytu (odvoz odpadu, úklid 
společných prostor) ani za dodávku vody, tepla a 
energií. 

Při zjišťování obvyklého nájemného je třeba vycházet 
ze znaků charakterizujících dům i byt z hlediska 
jejich kvality. 

Za důležité znaky domu, ve kterém se byt nachází 
lze považovat zejména: 

• typ domu (bytový dům, rodinný dům) 
• stáří a technický stav domu (novostavba, 

starší stavba po kompletní rekonstrukci, 
starší stavba řádně udržovaná, starší špatně 
udržovaná stavba) 

• technologie výstavby (panelový dům 
zateplený nebo nezateplený, zděný dům) 

• počet podlaží domu 
• výtah 
• možnost parkování 
• poloha domu z hlediska zatížení životního 

prostředí (imise, hluk) 
• poloha domu z hlediska umístění (centrum 

obce, klidná část obce, rušná část obce, zeleň) 
• poloha domu z hlediska okolní zástavby 

(okolní zástavba obytná, obchodní, 
průmyslová) 

• poloha domu z hlediska dopravní 
obslužnosti a občanské vybavenosti (školy, 
praktický lékař, nákupní možnosti, možnosti 
sportovního vyžití) 

Znaky charakterizující byt jsou zejména: 

• typ bytu (mezonetový byt, střešní nástavba, 
půdní vestavba, garsoniéra,1+kk, 1+1, 2+kk, 
atd.) 

• podlaží (suterén, přízemí, mezanin, druhé a 
vyšší patro bez výtahu) 

• plocha bytu (celková plocha v m2 bez 
balkonu, lodžie, terasy) 

• počet obytných místností 
• technický stav bytu (novostavba do 10 let, 

byt po komplexní rekonstrukci, běžně 
udržovaný byt bez rekonstrukce, 
neudržovaný byt) 

• sociální zařízení (samostatné WC a 
samostatná koupelna, koupelna s WC) 

• vytápění bytu (ústřední dálkové, plynové 
nebo elektrické, na pevná paliva) 

• ohřev vody (centrální rozvod TUV, ohřev 
vody v elektrickém bojleru, plynovém 
ohřívači) 

• provedení a stav podlah v obytných 
místnostech (parkety nebo plovoucí 
podlahy) 

• úložné prostory (spíž, komora, vestavné 
skříně, sklep) 

• balkón, lodžie, terasa 

Shora uvedené znaky bytu a domu usnadní orientaci 
nájemníkům i pronajímatelům, neboť jsou podstatné 
pro všechny způsoby, kterými lze zjistit nájemné 
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obvyklé v daném místě a čase. Za pomoci těchto 
znaků lze nalézt srovnatelné byty ve stejné nebo 
srovnatelné obci nebo lokalitě. 

Obvyklé nájemné lze zjistit zejména následujícími 
způsoby:  

• Z map nájemného Ministerstva pro místní 
rozvoj 

• Porovnání se třemi srovnatelnými byty 
• Názor realitního makléře na cenu, za jakou 

by bylo reálné byt pronajmout 
• Znalecký posudek (příp. soudem 

ustanoveného znalce) 
• Jiné způsoby - například nabídka na 

internetu, odborné publikace apod. 

Změna sjednaného nájemného  

Při změně sjednaného nájemného je třeba postupovat 
podle § 696 občanského zákoníku.  Podle tohoto 
ustanovení se nájemné při uzavírání nájemní 
smlouvy nebo změna nájemného v průběhu trvání 
nájemního vztahu sjednává dohodou mezi 
pronajímatelem a nájemcem. 

Nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou, může 
pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení 
nájemného. Souhlasí-li nájemce s návrhem na 
zvýšení nájemného, zvyšuje se nájemné počínaje 
třetím kalendářním měsícem od doručení návrhu. 
Nesdělí-li nájemce pronajímateli písemně do dvou 
měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením 
nájemného souhlasí, má pronajímatel právo 
navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši 
nájemného určil soud. Podání návrhu na soud musí, 
tedy předcházet písemný pokus o dohodu o výši 
nájemného. Do rozhodnutí soudu zůstává nájemné 
nezměněno. Pronajímatel také nemůže formulovat 
svůj návrh na zvýšení nájemného tak, že pokud 
nebude nájemce reagovat na návrh, dojde 
automaticky ke zvýšení nájemného.   Soud na návrh 
pronajímatele rozhodne o určení nájemného, které je 
v místě a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke 
dni podání návrhu soudu. 

Soud může rozhodnout také v případě nájmu, kde 
bylo nájemné sjednáno dohodou, a jde o nájem na 
dobu neurčitou, jestliže došlo k podstatné změně 

okolností, z nichž při sjednávání nájemného 
pronajímatel nebo nájemce vycházel a tato změna 
založila v právech a povinnostech smluvních stran 
hrubý nepoměr. 

Obdobným způsobem se postupuje také v případě, 
navrhuje-li nájemce snížení nájemného. 

Je třeba zdůraznit, že občanský zákoník výslovně 
vylučuje výše uvedené určení nájemného u 
družstevního bytu. U družstevních bytů je třeba 
vycházet ze stanov a rozhodnutí orgánů toho kterého 
bytového družstva. 

V případě zvýšení nájemného může pronajímatel 
požadovat od nájemce doplacení rozdílu mezi 
skutečně uhrazeným nájemným zpětně ode dne 
podání žaloby a zvýšeným nájemným a nadále 
placení nájemného ve výši určené soudem. Nájemce 
může samozřejmě řešit situaci do budoucna tak, že si 
najde byt s nižším nájemným. Nájem stávajícího bytu 
pak ukončí výpovědí nebo dohodou 
s pronajímatelem.  

V případě snížení nájemného může naopak nájemce 
požadovat od pronajímatele vrácení rozdílu mezi 
skutečně uhrazeným nájemným zpětně ode dne 
podání žaloby a nadále bude povinen platit nájemné 
snížené soudem. Pokud tyto povinnosti nebudou 
splněny dobrovolně, bude možné se domáhat 
zaplacení soudní cestou. Neplacení zvýšeného 
nájemného nájemcem by pak také mohlo být 
považováno za hrubé porušení povinností 
vyplývajících z nájmu bytu a dle § 712 odst. 2 písm. 
b) občanského zákoníku by mohlo být důvodem pro 
výpověď nájmu pronajímatelem. 

Jestliže žaloba pronajímatele či žalobce na zvýšení či 
snížení nájemného nebude úspěšná, a žalobce 
nedosáhne požadovaného zvýšení či snížení, zůstane 
nájemné na původní výši. 

Je třeba také zmínit otázku nákladů řízení o určení 
výše nájemného. Náklady řízení soud stanoví dle 
úspěchu ve věci. Neúspěšný účastník nejen že 
nebude mít nárok na úhradu nákladů řízení, ale 
bude ještě povinen hradit náklady řízení protistrany. 
I kdyby žalobce v řízení uspěl a žalovanému bylo 
uloženo hradit náklady řízení, často se nedomůže 
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náhrady všech nákladů, které musel do sporu 
investovat. Případnou žalobu je proto třeba zvážit 
také z finančního hlediska.  

Závěr 

Dlouhodobým cílem právní úpravy nájemného bylo, 
aby nájemné bylo stanoveno na základě dohody 
mezi pronajímatelem a nájemcem a tato dohoda 
vycházela z reálné situace na trhu s byty.  Při jednání 
o výši nájemného lze doporučit oběma smluvním 
stranám dosáhnout dohody a takto se vyhnout 
soudnímu sporu. Ze současné soudní praxe vyplývá, 
že se tak ve většině případů děje a počet soudních 
sporů o určení výše nájemného je minimální.   

       JUDr. Alena Keřková, advokátka 
           kerkova@hjf.cz 

 
NOVINKY V TRESTNÍM PRÁVU, KTERÉ BY 

NEMĚLY ZŮSTAT NEPOVŠIMNUTY  

Od 1. ledna 2012 došlo zákonem č. 
459/2011 Sb. k poměrně rozsáhlé 
novelizaci trestního řádu, která 
dále pokračovala ještě v roce 
letošním, a to zákonem č. 193/2012 
Sb. účinném od 1. září 2012. 
Konečně velmi významnou byla též 

novela č. 390/2012 Sb., jež novelizovala ke dni 1. 
října 2012 poměrně významně kromě trestního řádu 
též trestní zákoník. Jaké významné změny nám 
uvedené novely přinesly, si stručně zrekapitulujeme 
níže. 

MOŽNOST VZDÁNÍ SE NUTNÉ OBHAJOBY 

Institut nutné obhajoby je a byl důležitou součástí 
práva na obhajobu. Jedná se o případy, kdy obviněný 
musí mít obhájce, a to i tehdy, kdyby zastoupení 
výslovně odmítal. Trestní řád v těchto případech 
vzhledem k určitým přesně stanoveným okolnostem 
považuje obhajobu obhájcem za tak důležitou, že 
rozhodnutí o ní nenechává na úvaze obviněného. 
Trestní řád poté konkretizuje jednotlivé důvody 
nutné obhajoby v ustanovení § 36 a § 36a. V tomto 
směru poté novela č. 459/2011 Sb. zavádí nový 
pohled na institut nutné obhajoby, který připouští, že 
obviněný nemusí mít obhájce vždy, a to i když jsou 

dány důvody nutné obhajoby. Je tedy možné hovořit 
o institutu vzdání se práva na obhajobu. Je nutné 
podotknout, že tento průlom do institutu nutné 
obhajoby není komplexní, neboť je přípustný pouze 
u vybraných důvodů nutné obhajoby. Zákon tak 
připouští institut vzdání se práva na obhajobu toliko 
v případě důvodu, uvedeného v ust. § 36 odst. 3 
trestního řádu, tedy koná-li se řízení o trestném činu, 
na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož 
horní hranice převyšuje pět let a z důvodu 
uvedeného v § 36a odst. 2 písm. b) trestního řádu, 
tedy ve vykonávacím řízení, je-li odsouzený ve vazbě 
a to v případě, že nejde o trestný čin, za který lze 
uložit výjimečný trest. Další důvod vzdání se práva 
na nutnou obhajobu je dle § 36 odst. 4 písm. a) 
trestního řádu, tedy v hlavním líčení konaném ve 
zjednodušeném řízení proti zadrženému. 

V tomto směru lze konstatovat, že zákonodárce se 
snaží omezit v jistých situacích institut nutné 
obhajoby a tedy ušetřit finanční prostředky, které 
jsou ze státního rozpočtu takto vynakládány. 
Nicméně uplatnění ustanovení § 36b trestního řádu 
není automatické, ale je nutné naplnění další 
podmínky, která původně slibný záměr devalvuje. 
Vzdání se obhájce totiž může obviněný učinit pouze 
výslovným písemným prohlášením nebo ústně do 
protokolu, ale prohlášení musí být učiněno za 
přítomnosti obhájce a po předchozí poradě s ním. 
Což znamená, že orgány činné v trestním řízení 
budou muset i nadále nejprve obhájce ustanovit 
(pokud nebude zvolen), obhájce bude povinen se k 
úkonu dostavit, poradit se s klientem a teprve poté 
bude moci, pokud se klient (obviněný) rozhodne pro 
vzdání se práva na obhajobu a toto učiní písemně či 
ústně do protokolu, může místo úkonu opustit. 

DOHODA O VINĚ A TRESTU 

S účinností od 1. září 2012 je do českého trestního 
práva zakotven spíše anglo-americký institut, a to 
dohoda o vině a trestu (§ 175a a následující trestního 
řádu, § 314o a následující trestního řádu). Co je 
vlastně dohoda o vině a trestu? Je to procesní postup 
záležející v tom, že v případě trestního stíhání pro 
dlouhou řadu trestných činů mohou obviněný, 
státní zástupce a případně i poškozený v 
přípravném řízení uzavřít úmluvu obsahující popis 
skutku, o kterém obviněný prohlásí, že jej spáchal, 
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výměru trestu, resp. jiné sankce, a náhradu škody, 
kterou státní zástupce předloží soudu ke schválení. 
Jestliže soud s dohodou souhlasí, sjednanou 
dohodu schválí odsuzujícím rozsudkem ve 
veřejném zasedání. V takovém případě soud 
neprokazuje vinu, neprovádí dokazování v hlavním 
líčení. Tuto dohodu je možné sjednat pouze 
v přípravném řízení, tj. pouze ve stadiu, dokud není 
ve věci podána obžaloba nebo návrh na potrestání. 
Při sjednávání této dohody musí být obviněný 
zastoupen obhájcem. 

Jednoduše řečeno, bude se jednat o jakousi smlouvu, 
kde na jedné straně obviněný přizná svoji vinu a na 
druhé straně státní zástupce navrhne nižší trest. Tuto 
dohodu potom schvaluje soud. Účelem je urychlit 
trestní řízení těch méně závažných trestných činů. 
Na Slovensku je tento institut v účinnosti již od 
rekodifikace trestního práva v roce 2005. Přiznání 
viny obviněným však v sobě neobsahuje procesní 
důsledky doznání, neboť trestní řád požaduje pouze 
prohlášení obviněného o tom, že se daného skutku 
dopustil. Toto „prohlášení“ ale nelze proti 
obviněnému použít, pokud nebude dohoda nakonec 
uzavřena, neboť se k němu při dalším průběhu 
trestního řízení nepřihlíží. 

Iniciativa uzavření dohody o vině trestu leží na 
státním zástupci i obviněném, avšak státní zástupce 
není nijak povinen návrh obviněného na uzavření 
této dohody akceptovat. Tato okolnost má za 
následek jistou skepsi v odborných kruzích, neboť 
zde panuje obava, že tento institut nebude státnímu 
zástupci nijak hojně využíván pro jejich neochotu 
tento proces absolvovat. Jedná se však jistě o institut 
zajímavý, který by v určitých případech mohl být 
velmi přínosným. 

NĚKTERÉ ZMĚNY PŘI POSTIHU TRESTNÉHO ČINU 

ZANEDBÁNÍ POVINNÉ VÝŽIVY 

Dle novely č. 390/2012 Sb. účinné od 1. října 2012 
může soud při postihu pachatele za trestný čin 
zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku) 
uložit jako přiměřené omezení, aby se zdržel řízení 
motorových vozidel. Toto přiměřené omezení soud 
uloží zejména tehdy, je-li důvodná obava, že 
povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena nebo 
ztěžována. Bude-li nový institut takového 

„přiměřeného omezení“ pachateli trestného činu 
zanedbání povinné výživy (tj. neplatiči alimentů) 
uložen, znamená to, že podle § 94a zákona o 
silničním provozu automaticky pozbývá řidičské 
oprávnění, o jehož vrácení může požádat teprve 
poté, co uvedené přiměřené omezení pomine (tj. až 
poté, co zaplatí dlužné výživné - § 359 trestního 
řádu). Přitom bude postupováno stejně, jako v 
případě vracení řidičského oprávnění po vykonání 
zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení 
motorových vozidel, tedy bude-li doba, po kterou 
pachatel pozbyl řidičské oprávnění, delší než rok, 
pak je třeba opětovně prokazovat zdravotní a 
odbornou způsobilost. Zjednodušeně řečeno, pokud 
alimenty nezaplatíte do 1 roku, musíte opětovně 
absolvovat zkoušku odborné způsobilosti 
v autoškole. 

Nerespektování přiměřeného omezení bude 
trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního 
zákoníku, za což pachateli hrozí až tříleté vězení. 

Není též bez zajímavosti, že oprávnění pozastavovat 
řidičská oprávnění získávají s účinností od 1. ledna 
2013 též exekutoři, a to pro změnu díky jiné novele 
exekučního řádu obsažené v zákoně č. 396/2012 Sb., 
dle níž se zavádí nový způsob vedení exekuce 
spočívající v zadržení řidičského průkazu pro 
nedoplatek výživného na nezletilé dítě. 

SHRNUTÍ 

Shora uvedené novely trestního zákoníku a trestního 
řádu jsou tedy poměrně významnými změnami, 
které v mnohém mění zavedené zásady trestního 
práva, a to ve většině případů v zájmu ochrany 
zájmů poškozených. Jakým způsobem a v jaké 
kvantitě budou uplatňovány v praxi, v tuto chvíli 
nelze říci – zejména dohoda o vině a trestu, ale pro 
obhajobu jistě skýtá nové možnosti hájení zájmu 
klienta v případech, kdy je důkazní situace natolik 
nezpochybnitelná, že je nutné obhajobu zaměřit 
výlučně na co možná nejnižší výměru trestu. 

            JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D., advokátka 
        vejberova@hjf.cz 

 


