
FRYŠÁK & FRYŠÁKOVÁ
advokátní kancelář

Číslo spisu:  134/2012
V Olomouci dne 16.11.2012 Statutární město Přerov

Odbor vnitřní správy
Bratrská 709/34 
Přerov – I - Město

Právní stanovisko k návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor nacházejících se v 
nemovitosti (budově) zapsané na LV č. 5216, v k. ú. Přerov

a) Zadání právního stanoviska ze strany Statutárního města Přerov

1. S žádostí o právní pomoc se na mne obrátilo Statutární město Přerov (dále též jen jako 
„klient“)  s  tím,  abych  pro  něj  právně  posoudil  předložený  návrh  smlouvy  o  nájmu 
nebytových prostor, jejímž předmětem je (má být) nájem nebytových prostor nacházejících 
se v budově č.p. 2820, příslušné k části obce Přerov I – Město, postavené na parcele p.č. 40/4 
– zastavěná plocha a nádvoří, kterou Statutární město Přerov, jako nájemce na straně jedné, 
hodlá uzavřít  se společností  ASPANA HOLDING, a.s.,  IČ 26688409, se  sídlem Praha 3, 
Žižkov, Řehořova 908/4, PSČ 130 00, jako pronajímatelem na straně druhé (dále také jako 
„návrh nájemní smlouvy“), s tím,  že mimo jiné mám posoudit  též  soulad návrhu nájemní 
smlouvy se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a 
to zvláště s ohledem na možné uplatnění obecné výjimky z působnosti tohoto zákona (§ 18, 
odst.  1,  písm.  d)),  a  dále  institut  předkupního práva a  jeho účinky,  zejména ve vztahu k 
zástavnímu právu, insolvenčnímu řízení a exekuci.

2. S ohledem na výše uvedené předkládám Statutárními městu Přerov následující právní 
stanovisko, jehož obsahem je posouzení návrhu nájemní smlouvy, v souladu s výše uvedeným 
zadáním.

3. Při zpracovávání tohoto právního stanoviska jsem vycházel výlučně z následujících 
dokumentů, které mi byly přeloženy klientem:

− návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor nacházejících se v budově č.p. 2820, 
příslušné k části obce Přerov I – Město, postavené na parcele p.č. 40/4 – zastavěná 
plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 5216, pro k.ú. Přerov,
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− půdorysy jednotlivých podlaží budovy č.p. 2820,  příslušné k části obce Přerov I – 
Město, postavené na parcele p.č. 40/4 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 
5216, pro k.ú. Přerov,

− stavebně technický popis budovy č.p. 2820, příslušné k části obce Přerov I – Město, 
postavené na parcele p.č. 40/4 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 5216, 
pro k.ú. Přerov.

b) Posouzení návrhu nájemní smlouvy z pohledu zákona o veřejných zakázkách

1. V souladu s ust. § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále již jen „zákon o veřejných zakázkách“) se Statutární město 
Přerov, jako územně samosprávný celek, považuje za tzv. veřejného zadavatele veřejných 
zakázek. Dle ust. § 18 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných zakázkách, však platí, že zadavatel 
není  povinen  zadávat  podle  tohoto  zákona  veřejné  zakázky,  jestliže jejich  předmětem  je 
nabytí  či  nájem  existujících  nemovitostí,  bytů  či  nebytových  prostor nebo  s  nimi 
souvisejících práv. 

2. S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že  Statutární město Přerov není povinno 
postupovat při uzavírání nájemní smlouvy, posouzení jejíhož návrhu je předmětem tohoto 
právního  stanoviska,  tj.  nájemní  smlouvy,  jejímž  předmětem  má  být  nájem  existujících 
nebytových prostor nacházejících se v budově č.p. 2820,  příslušné k části obce Přerov I – 
Město, postavené na parcele p.č. 40/4 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 5216, 
pro k.ú. Přerov, dle ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

c) Posouzení jednotlivých ustanovení návrhu nájemní smlouvy z pohledu zákona o 
nájmu a podnájmu nebytových prostor

1. Právní  úprava  nájmu  nebytových  prostor  je  obsažena  v  samostatném  zákoně  č. 
116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále již 
jen „zákon o nájmu“). Nájem nebytových prostor vzniká v souladu s ust. § 3 zákona o nájmu 
„na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné  
nebytový prostor do užívání. Nájemní smlouva musí obsahovat  předmět a účel nájmu, výši  
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru 
nebo způsob jejich určení, a nejde-li o nájem na dobu neurčitou, dobu, na kterou se nájem  
uzavírá. Jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní smlouva obsahovat také  
údaj o předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru.“  

2. K  obsahu  jednotlivých  ustanovení  návrhu  posuzované  nájemní  smlouvy  mám 
následující připomínky a návrhy na doplnění: 
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k čl. I odst. 1 
− Nemovitost,  ve  které  se  nacházejí  pronajímané  nebytové  prostory,  by  měla  být 

specifikovaná v souladu s údaji  uvedenými v příslušném katastru nemovitostí  jako 
budova  č.p.  2820,  příslušná  k  části  obce  Přerov  I  –  Město,  stavba  občanského 
vybavení,  postavená na parcele  p.č.  40/4 – zastavěná plocha  a nádvoří,  zapsaná  v 
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, na LV č. 5216, pro katastrální území a obec Přerov, okres Přerov. 
Jedná se sice o ryze formální problém, nicméně považuji za vhodné na něj upozornit.

k čl. II odst. 1 a 2
– K  vymezení  účelu  nájmu,  který  je  předmětem  těchto  ustanovení,  se  nelze 

kvalifikovaně vyjádřit, když text těchto ustanovení zřejmě není úplný.

k čl. II odst. 4
– K vymezení předmětu podnikání, které má být provozováno v Nebytovém prostoru 2, 

se rovněž nelze kvalifikovaně vyjádřit, když toto ustanovení zřejmě taktéž není úplné.

k čl. II odst. 5
− Upozorňuji, že v tomto ustanovení je sjednáno, že nájemce může užívat pronajímané 

nebytové prostory jen ke sjednanému účelu a zároveň k účelu uvedenému v povolení k 
uvedení Budovy do trvalého užívání, popř. k účelu určenému v rozhodnutí o schválení 
změny užívání nebytového prostoru. S ohledem na tuto skutečnost by bylo vhodné, 
aby se nájemce předem s těmito dokumenty, ze kterých by mohl vyplývat stanovený 
účel užívání Budovy,  blíže seznámil  a aby tyto  dokumenty byly případně přílohou 
posuzované  nájemní  smlouvy,  aby  do  budoucna  nemohly  vznikat  v  tomto  směru 
jakékoli pochybnosti.

k čl. III odst. 2
– Z důvodu prevence možných pochybností doporučuji, aby do tohoto ustanovení bylo 

doplněno, že sdělení jedné ze smluvních stran o tom, že trvá na skončení platnosti 
posuzované nájemní smlouvy uplynutím sjednané doby, musí být učiněno písemnou 
formou a musí být doručeno druhé smluvní straně. V opačném případě může dojít ke 
sporu, zda toto sdělení bylo učiněno, resp. zda se tak stalo ve sjednané lhůtě.

k čl. III odst. 3
− Pouze  pro  úplnost  upozorňuji,  že  v  souladu  s  ust.  §  9  zákona  o  nájmu  platí,  že 

dohodou smluvních stran lze omezit  zákonné důvody uvedené v ust.  § 9 zákona o 
nájmu, pro které mohou jednotlivé smluvní strany nájemní smlouvu vypovědět či tyto 
důvody doplnit o jiné, které zákona o nájmu výslovně neupravuje. Samozřejmě však 
primárně záleží na vůli a dohodě smluvních stran.
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k čl. IV
– Při  zpracování  tohoto  právního  stanoviska  jsem  vycházel  z  předpokladu,  že 

navrhovaná  výše  nájemného  a  služeb  spojených  s  užíváním  nebytových  prostor 
odpovídá  výši  v  daném  místě  a  čase  obvyklé,  neboť  v  opačném  případě  by 
posuzovaná nájemní smlouva principielně neměla být uzavírána. Tato otázka je však 
primárně otázkou ekonomickou, nikoliv právní, proto jsem ji dále blíže neposuzoval.

k čl. IV odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. c)
− Náhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor by měla být v posuzované 

nájemní smlouvě definována jako určitá částka, kterou je nájemce povinen platit za 
určité  časové  období  (časové  období  určené  jako  „dané  účetní  období“  není  pro 
nájemce dostatečně určité,  jelikož nájemce předem přesně není,  jakou částku bude 
povinen za tyto služby platit měsíčně, popř. ročně). 

k čl. IV odst. 4
– Z mého pohledu je nelogické,  aby pronajímatel  mohl  jednostranně navyšovat  (též) 

náhradu  za  služby  spojené  s  užíváním nebytových  prostor  dle  míry  inflace,  když 
fakticky  by  pronajímatel  měl  nájemci  pouze  přeúčtovávat  náhradu  za  služby  dle 
vyúčtování, které obdrží od dodavatelů jednotlivých služeb. Případné navyšování cen 
by se tudíž mělo odvíjet pouze od případného navyšování cen dodavatelů jednotlivých 
energií či služeb.

k čl. IV odst. 8
− Pro nájemce by bylo z mého pohledu výhodnější, aby se jakákoli jím provedená platba 

ve prospěch pronajímatele nejdříve započítala na jistinu (tj. na nájemné a na úhradu 
služeb),  jelikož  v  opačném  případě  (pokud  by  bylo  nájemcem  uhrazené  plnění 
nejdříve započítáváno na smluvní pokutu a na úrok z prodlení), nedošlo by k zastavení 
běhu prodlení nájemce s úhradou nájemného a úhrady služeb a výše úroku z prodlení a 
smluvní pokuty by tak stále narůstala.

k čl. V
− Písm. e) – část ustanovení za středníkem je z mého pohledu naprosto nadbytečná, za 

situace,  kdy  žádné  třetí  osoby  nejsou  účastníky  závazkového  vztahu  založeného 
posuzovanou nájemní  smlouvou,  nemohou být  touto smlouvou jakkoli  vázány a v 
případě  odpovědnosti  za  škodu  by  se  (v  případě  splnění  zákonných  předpokladů, 
uvedených v ust. § 415 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění) postupovalo dle zákonné právní úpravy.

− Písm. f) – z tohoto ustanovení není zřejmé, co se míní danými „elektrickými a jinými 
vyhrazenými zařízeními“; navrhované znění není v tomto směru dostatečně určité.

− Písm. j) – poslední věta tohoto ustanovení je z mého pohledu nadbytečná, jelikož tato 
povinnost vyplývá již z předchozí části tohoto ustanovení.
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− Písm.  m)  –  z  tohoto  ustanovení  není  zřejmé,  co  se  míní  „předpisy  vydanými 
pronajímatelem,  včetně  pokynů  pronajímatele  vymezujících  pohyb  pracovníků  v 
Budově“ a dále co se míní „potřebnými doklady“ a kdo by jimi měl být vybaven; 
navrhované znění není v tomto směru dostatečně určité.

− Písm.  n)  –  z  tohoto  ustanovení  není  zřejmé,  co  je  míněno  „provozním  řádem 
Budovy“;  pokud  takový  provozní  řád  existuje,  měl  by  být  přílohou  posuzované 
nájemní smlouvy.

k čl. VI 
– Blíže viz část d) tohoto právního stanoviska.

k čl. X
− S  ohledem  na  aktuální  judikaturu,  dle  které  nemá  smluvní  ujednání  o  účincích 

doručování (resp. o fikci doručení) žádné právní důsledky, považuji toto ustanovení za 
nadbytečné, neboť jeho praktická aplikovatelnost je v současnosti více než sporná.

d) Posouzení  předkupního  práva  a  jeho  účinků  sjednaného  v  čl.  VI  posuzované 
nájemní  smlouvy,  mimo jiné  ve  vztahu  k  zástavnímu právu,  insolvenčnímu řízení  a 
exekuci

1. Předkupní právo k nemovitostem lze v souladu s ust. § 602 a násl. zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, sjednat buď jako právo závazkové, či jako právo 
věcné. 

Účinky závazkového předkupního práva k nemovitostem se vztahují výlučně jen za 
subjekty závazkového vztahu, kterým bylo toto předkupní právo zřízeno a jeho existence je 
tak plně vázána na trvání předmětného závazkového vztahu. Pokud dojde k tomu, že povinný 
z předkupního práva nabídne předmět předkupního práva oprávněnému z předkupního práva 
ke  koupi  a  oprávněný  toto  své  právo  nevyužije,  závazkové  předkupní  právo  zaniká.  V 
případě,  že  dojde  k  porušení  závazkového  předkupního  práva,  vzniká  oprávněnému  z 
předkupního práva toliko nárok na náhradu škody, jež mu v důsledku porušení tohoto práva 
byla případně způsobena. 

Účinky  věcného  předkupního  práva  k  nemovitostem  nastávají  okamžikem  zápisu 
předkupního práva k nemovitostem do katastru nemovitostí. Věcné předkupní právo je vázáno 
toliko na danou nemovitost, ke které bylo zřízeno a nikoli na subjekty závazkového vztahu, 
kterými bylo zřízeno, tj. působí i vůči třetím osobám. Účinky věcného předkupního práva tak 
trvají  vůči  každému  novému  vlastníku  nemovitosti  zatížené  předkupním  právem  a  vůči 
každému  právnímu  nástupci  oprávněného  z  předkupního  práva.  Jestliže  povinný  z 
předkupního práva nemovitost  zcizí  bez toho, že by ji nabídl oprávněnému z předkupního 
práva ke koupi, nemá to sice za následek neplatnost smlouvy, na jejímž základě nabyvatel věc 

5



získal, ovšem oprávněný se může na nabyvateli domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi, a to za 
stejnou cenu, za kterou ji nabyvatel získal.  

Předkupní právo dle čl.  VI posuzované nájemní smlouvy je navrhováno toliko jako 
právo závazkové, působící jen mezi smluvními stranami této nájemní smlouvy, jehož trvání je 
vázáno na účinnost této nájemní smlouvy.  Předkupní právo sjednané v čl.  VI posuzované 
nájemní smlouvy tak zanikne nejpozději se zánikem předmětné nájemní smlouvy. V případě, 
že by došlo k porušení tohoto předkupního práva,  mohl by se nájemce vůči pronajímateli 
domáhat  pouze  náhrady  škody,  která  by  byla  nájemci  v  důsledku  tohoto  porušení 
pronajímatelem způsobena.  

2. V případě,  že by v průběhu existence předkupního práva k nemovitostem došlo k 
nařízení  výkonu  rozhodnutí,  popř.  exekuce prodejem  nemovitosti,  která  je  tímto 
předkupním právem zatížena, byl by soud (popř. exekutor) v souladu s ust. § 335b odst. 3 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále již jen „o.s.ř.“) povinen 
doručit  oprávněnému  z  předkupního  práva  usnesení  o  nařízení  výkonu  rozhodnutí  (popř. 
exekuce).  Oprávněný by měl  následně právo účastnit  se dražby předmětné nemovitosti.  V 
souladu s ust. § 336j odst. 1 o.s.ř. v případě, že by více dražitelů učinilo shodné nejvyšší  
podání, udělil by soud příklep tomu z nich, komu svědčí k dražené nemovitosti předkupní 
právo. V souladu s ust.  § 336l odst. 3 o.s.ř.  by předkupní právo k vydražené nemovitosti  
zaniklo dnem, kterým by se vydražitel  stal jejím vlastníkem, tj.  ke dni vydání usnesení o 
příklepu  (za  předpokladu  nabytí  právní  moci  usnesení  o  příklepu  a  zaplacení  nejvyššího 
podání vydražitelem). 

V případě, že by v průběhu existence předkupního práva k nemovitostem mělo dojít k 
prodeji  nemovitosti,  která  je  zatížena  tímto  předkupním  právem,  v  nedobrovolné 
dražbě,  měl  by oprávněný z předkupního práva  v souladu s  ust.  §  56 odst.  2  zákona č. 
26/2000  Sb.,  o  veřejných  dražbách,  v  platném  znění  (dále  již  jen  „zákon  o  veřejných 
dražbách“), právo uplatnit své předkupní právo v této dražbě jako účastník dražby. Dle ust. § 
56  odst.  3  zákona  o  veřejných  dražbách  by  předkupní  právo  k  této  nemovitosti  zaniklo 
přechodem vlastnictví k dražené nemovitosti na vydražitele. 

3. V případě, že by v průběhu existence předkupního práva k nemovitostem došlo ke 
zřízení  zástavního práva k nemovitosti,  která je tímto předkupním právem zatížena , 
neměla by samotná tato skutečnost na předkupní právo jakýkoli vliv. Pokud by však mělo 
dojít ke zpeněžení této zástavy, a to ať už formou výkonu rozhodnutí či exekuce prodejem 
této  nemovitosti  a  nebo  prodejem  v  nedobrovolné  veřejné  dražbě,  postupovalo  by  se  v 
souladu s tím, co se uvedeno v části d) odst. 2 tohoto stanoviska.

4. Pokud by v průběhu existence předkupního práva bylo ohledně vlastníka nemovitosti, 
jež  je  zatížena  předkupním právem,  zahájeno  insolvenční  řízení,  přičemž  v  rámci  tohoto 
insolvenčního řízení by mělo dojít ke zpeněžení majetkové podstaty,  do níž by nemovitost 
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zatížená předkupním právem náležela, postupovalo by se dle ust. § 286 zákona č. 182/2006 
Sb.,  insolvenční  zákon,  v  platném znění  (dále  již  jen  „insolvenční  zákon“),  tj.  předmětná 
nemovitost by byla zpeněžena jedním z následujících způsobů:

− prodejem ve veřejné dražbě dle zákona o veřejných dražbách,
− prodejem podle ustanovení o.s.ř. o výkonu rozhodnutí,
− prodejem mimo dražbu.

Pro prodej nemovitosti zatížené předkupním právem v nedobrovolné veřejné dražbě a 
pro  prodej  nemovitosti  zatížené  předkupním  právem  dle  ustanovení  o.s.ř.  o  výkonu 
rozhodnutí platí shodně, co bylo uvedeno již výše v části d) odst. 2 tohoto stanoviska. 

V  případě  zpeněžení  nemovitosti  zatížené  předkupním  právem  mimo  dražbu  by 
insolvenční správce dle ust.  § 284 insolvenčního zákona, dle kterého platí,  že  „smluvními  
předkupními právy není insolvenční správce při zpeněžení majetkové podstaty vázán“, nebyl 
povinen  oprávněnému  ze  závazkového  předkupního  práva  danou  nemovitosti  zatíženou 
předkupním právem nabídnout k prodeji; závazkové předkupní právo by okamžikem nabytí 
vlastnického práva právním nástupcem dosavadního povinného z předkupního práva zaniklo.
 

Mgr. Pavel Fryšák
       advokát
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