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ÚVOD1.
Pandemie koronaviru COVID-19 je obrovským nebezpečím
především pro investory, kteří dlouhodobě pronajímají své
nemovitosti. 
Ztráta zaměstnání u jejich nájemců může zásadním
způsobem ovlivnit efektivitu finančních prostředků vložených
do investiční nemovitosti. 
Jak se tomu bránit?
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Kdo je připraven, není překvapen
Co můžete udělat pro to, abyste eliminovali nebezpečí
spočívající ve výpadku v placení nájemného a služeb, když
nájemce ztratí práci? 
 
Hlavní nebezpečí spočívá v tom, že nájemce přestane platit
nájemné, zálohy na služby a odmítá se z pronajímané
nemovitosti vystěhovat.
Pronajímatel tak nejen přichází o příjem, ale sám musí
platit platby spojené s vlastnictvím nemovitosti. Proto by
příprava pronajímatele na krizovou situaci měla probíhat ve
třech různých oblastech.
 
Na následujících řádcích tohoto pracovního listu si postupně
projdeme každou z oblastí s doporučeními, jak se v dané
situaci zachovat.
 
Držím palce všem pronajímatelům, aby nic z toho, co zde
uvádím, nemuseli použít.



1. 
Změny 
v nájemní
smlouvě
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Úprava informační povinnosti nájemce
Nejhorší je „sladká“ nevědomost. Pokud pronajímatel neví
jaká je ekonomická situace nájemce, tak ani nemá možnost
reagovat na případné změny. O tom, že nájemce přišel o
práci se pronajímatel většinou dozví až ve chvíli, kdy mu na
účet nepřijde nájemné. To už je tragicky pozdě.
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Změny podmínek nájemní  smlouvy
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a Informace o trvání pracovní smlouvy
Ujistěte se, že nájemce má dostatečné zdroje na
úhradu nájemného. Požádejte jej, aby v souvislosti
s uzavřením nové nájemní smlouvy přinesl potvrzení,
že jeho pracovní smlouva trvá. To samozřejmě
neznamená, že o práci nemůže v blízké budoucnosti
přijít. Znamená to, že pronajímatel má dost času, aby se
na takovou situaci připravil.

b Informace o ztrátě zaměstnání
Vložte do nájemní smlouvy povinnost nájemce
informovat pronajímatele o ztrátě zaměstnání, a to do
5 pracovních dnů od data, kdy se nájemce o této
skutečnosti dozvěděl.
Ztráta zaměstnání zpravidla neprobíhá ze dne na den, a
proto se na ni může připravit jak pronajímatel, tak
nájemce. Třeba tím, že si včas najde levnější bydlení.



Zvýšení jistoty (kauce)
Nejčastější výše kauce, kterou nájemci skládají je jen na
jeden měsíc. Z toho vyplývá, že pronajímatel má pokryté
náklady jen na velmi krátkou dobu. Zvláště nebezpečné je
to v případě, kdy pronajímatel splácí hypotéku. 
 
Druhým nebezpečím je situace kdy nájemce platí odběr
energií prostřednictvím pronajímatele. V případě ztráty
zaměstnání  dochází nejen k tomu, že nájemce neplatí
nájem, ale také neplatí zálohy na služby. Proto je třeba
zvýšit kauci na 3 měsíce za každou cenu! 
Nejde-li to jednorázově, tak ve splátkách. V případě splácení
kauce upravte délku nájemní smlouvy jen na dobu do
splacení její celkové výše.
Až bude kauce splacena, tak uzavřete nájemní smlouvu na
delší dobu.
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Změny podmínek nájemní  smlouvy
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c Zkrácení platnosti nájemní smlouvy
Je zcela jasné, že nás v budoucnu čekají velké změny.
Dnes nikdo není schopen říct jak se bude celková
situace vyvíjet. 
Aby pronajímatelé mohli na změny co nejlépe
reagovat, musí k tomu mít co největší časový prostor a
nebýt svázání dlouhodobými nájemními vztahy. Zvláště
pro situace, kdy nájemci přestanou platit nájemné. 
V případě, že běžně uzavíráte nájemní smlouvu na
rok, můžete nově nastavit platnost nájemní smlouvu
jen na půl roku.
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Změny podmínek nájemní  smlouvy

Zvýšení kauce je také v zájmu nájemce. Nájemce má větší
finanční polštář, který může využít pro řešení nepříznivé
situace, případně nespotřebovanou kauci použít pro
vyhledání levnějšího bydlení.
 
Největší nebezpečí neplacení nájmu nespočívá v tom, že
pronajímatel nemá příjmy z pronájmu, ale v tom, že sám
musí platit splátky hypotéky, zálohy na služby a platby
správci objektu. Pokud máte k dispozici tříměsíční kauci,
máte nejméně 3 měsíce na to, abyste mohli situaci vyřešit.

Základní pravidlo zní: “Když nájemce přestane platit, tak
neplatí méně, ale neplatí vůbec nic.“

Vyhledání bonitního nájemce
Problém neplacení nájmu není v neochotě nájemce zaplatit
nájem, ale v objektivních možnostech získat takový zdroj
příjmu (zaměstnání), které mu poskytne dostatečné
finanční prostředky k úhradě nájmu.
 
V některých oblastech může dojít k plošnému útlumu celých
odvětví, které zde tradičně dominují. Je otázka, zda místní trh
dokáže volné pracovní síly absorbovat a dostatečně
zaplatit.
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Změny podmínek nájemní  smlouvy

Pokud je ze situace na místním trhu práce zřejmé, že
současní nájemci nemají perspektivu na trhu práce,
nezbývá pronajímateli než vyhledat jiného nájemce. 
 
Při vyhledání nového nájemce je třeba posoudit zda jeho
pracovní zařazení není ohroženo dopady pandemie. Ideální
jsou zaměstnanci, kteří jsou důležití pro chod státu, jakou
jsou hasiči, policisté, zdravotníci atd. Stát je bude potřebovat
za všech okolností, tedy je i za všech okolností zaplatí.

Změna v charakteru pronajímané
nemovitosti
Jedním z nejvíce zasažených oborů je turistický ruch. Po
nějakou dobu bude pronájem prostřednictvím sdíleného
bydlení na nule.
Existuje ale ještě jiná forma krátkodobého pronájmu a tím
jsou milenecké azyly. 
Jsou prostě věci, co se budou dělat neustále. Možná to
některé puritány nadzvedne ze židle, ale když si pronajímatel
položí otázku, zda ze svého bytu dočasně udělat milenecký
azyl, nebo o něj přijít, protože nemá na splátky hypotéky,
je odpověď celkem jasná.
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2.
Jaká
jsou 
krizová
řešení
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Dočasné snížení nájemného
Nájemce dosud spolehlivě platil a vy se domníváte, že ztráta
zaměstnání je u něj jen přechodným stavem.
Z tohoto důvodu chcete v nájemní smlouvě pokračovat. Je to
poněkud riskantní varianta, ale někdy je lepší menší
nájemné, než žádné nájemné. Zvlášť v lokalitách s vysokou
nezaměstnaností, kde budete jen těžko hledat bonitní
nájemce. 
 
Pokud se s nájemci dohodnete na tom, že vám nájemné
v budoucnu doplatí, nezapomeňte na to, nechat si každý
měsíc vystavit prohlášení o uznání závazku. Výrazně to
může posílit vaši pozici při uplatnění vašeho nároku na
doplacení chybějících plateb.
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Jaká jsou kr izová řešení

A

Včasné vyřízení příspěvku na bydlení a
doplatku na bydlení
Jestliže je z celkové situace zřejmé, že nájemce bude nějakou
dobu bez příjmu, může s předstihem požádat o vyřízení
příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení. Tímto
způsobem může dočasně překlenout situaci, kdy je bez
příjmu ze zaměstnání.
 

B



Alternativní způsoby placení nájmu
Kreativní investoři najdou řešení i ve složitých situacích.
Jednou z možností, je že nájemce uhradí nájemné jiným
způsobem. V případě, že je nájemce zedník, může nájemné
nebo jeho část uhradit například tím, že provede opravy na
pronajímaném domě. Jen nezapomeňte předem nacenit
práci, kterou bude vykonávat, aby odpovídala výši nájmu,
který má nájemce zaplatit. 
 
Pokud podnikáte a máte volné pracovní místo můžete
nájemce zaměstnat. Jestliže jsou součástí vaší nemovitosti
pozemky vhodné pro pěstování zeleniny, může se nájemce
podílet na její produkci a prodeji. Právě teď  se blíží čas, kdy
je vhodné zeleninu vysadit.
 
V případě, že nájemce přijde o práci měl by především
aktivně hledat nové zaměstnání. Může si dočasně najít
práci na doma nebo získat částečný úvazek, který mu
nebrání pobírat podporu od úřadu práce.
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Jaká jsou kr izová řešení

C



3.
Jak co
nejrychleji
ukončit
nájemní
smlouvu
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Krize byla rychlejší než vámi přijatá řešení a nájemce
přestal platit? V takovém případě nezbývá než jednat, a to
co nejrychleji. Především musíte minimalizovat možné
ztráty. Nejde jen o to, že nedostanete nájemné, ale
především o to, že vy sami máte závazky z hypotéky,
s platbami správci objektu a na úhradách služeb, které jste
nepřevedli na nájemce. V první řadě jde o to, jak co
nejrychleji ukončit stávající nájemní smlouvu. 
 
Jaké jsou možnosti?
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Jak co  nejrychle j i  ukonči t  nájemní  smlouvu

Ukončení nájemní smlouvy dohodou
Není to sice příliš pravděpodobná varianta, ale za pokus to
rozhodně stojí. Je to určitě lepší než mnohaleté soudní
tahanice. Zvlášť v situaci rozsáhlé ekonomické krize.
V souvislosti s ukončením nájemní smlouvy dohodu
doporučuji pronajímatelům nabídnout nájemci dostatečnou
motivaci. Pořád je lepší nabídnout nájemci, že mu zaplatíte
stěhování nebo kauci novému pronajímateli, než mít
investiční nemovitost dlouhodobě obsazenou neplatícím
nájemníkem. 

1

Případné soudní spory se mohou táhnout roky, bez jistoty, že
někdy dostanete dlužné nájemné zaplacené. Vím, že je to
nespravedlivé. 
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Jak co  nejrychle j i  ukonči t  nájemní  smlouvu

Ukončení nájemní smlouvy pro neplacení
nájmu
Pokud nájemce přestane platit musíte vyčkat až do situace
kdy nezaplatí po dobu tří měsíců nájem a zálohy na
služby. Pokud máte kauci ve výši tříměsíčního nájemného
může být pronajímatel částečně v klidu. Je tady šance, že
nájemce sežene nové zaměstnání nebo dojde k dohodě o
předčasném ukončení nájmu. Moc na to ale nespoléhejte. 
 
Problém zajištění nového nájmu pro nájemce často spočívá
v tom, že nemá na kauci pro nového pronajímatele. Pokud
jste byli předvídaví a nechali si složit, nebo doplatit
tříměsíční kauci máte velkou šanci, že po jejím vydání
nájemci tento sežene jiný pronájem. Pokud ji „spotřebuje“
tím, že neplatí nájem, tak jeho šance na zajištění nového
nájmu prudce klesá.

2

Než se roky soudit, tak je ekonomicky mnohem výhodnější
mít pronajímanou nemovitost co nejdřív volnou tak, aby
přinášela nájemné a ne ztrátu. Nové podmínky už nastavte
tak, aby k podobné situaci nemohlo dojít.

Ukončení nájemní smlouvy po skončení
doby její platnosti
Konec platnosti nájemní smlouvy nemusí nutně znamenat
uvolnění pronajímané nemovitosti. Proto je třeba už
předem nastavit takové podmínky, aby skončení platnosti
nájemní smlouvy mělo také za následek vyklizení
pronajímané nemovitosti.
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Jak co  nejrychle j i  ukonči t  nájemní  smlouvu

Notářský zápis se svolením k přímé
vykonatelnosti
Největší nebezpečí ztráty vzniká ve chvíli, kdy nájemce nejen
že neplatí, ale současně se z nejrůznějších důvodů odmítá
vystěhovat. Abyste toto nebezpečí eliminovali, je
nejvhodnější sepsat u notáře tzv. notářský zápis se
svolením k přímé vykonatelnosti na vystěhování nájemce.
Tento právní dokument umožní pronajímateli, aby v případě
neplacení nájmu mohl požádat exekutora, aby vynesl
neplatícího nájemce tzv. „na chodník“. 
 
Za tím účelem nemusí podávat žalobu na vyklizení a ušetří
si tak několik let soudních sporů. 
 
Je to právně nejčistší způsob jak se zbavit nájemníka, který
neplatí nájem a odmítá se vystěhovat.
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