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PRÁVNÍ PORADNA

§
Pes a nájem bytu
„Bydlím v nájemním domû s prarodiãi a chtûla bych si
poﬁídit psa. Potﬁebovala bych vûdût, jestli mi majitel domu
mÛÏe chov psa zakázat, pﬁestoÏe sám má labradora. Taky
bych ráda vûdûla, jestli je nutné sepsat nûjakou smlouvu.“

S

truãná odpovûì zní: „nemÛÏe a Ïádnou dal‰í smlouvu není nutné sepisovat.“ Pokud je byt uÏíván legálnû
a uÏivatel bytu má uzavﬁenou nájemní
smlouvu, není povinen na zmûnu nájemní
smlouvy, která by zakazovala drÏení psa
v bytû, pﬁistoupit. Pokud by uÏívací právo
k bytu pﬁe‰lo podle § 706 na tazatelku,
pﬁe‰lo by na ni ve stejném rozsahu, v jakém byt uÏívali její prarodiãe, a na Ïádné
zmûny nájemní smlouvy, jmenovitû na
zmûny, t˘kající se zákazu drÏení psa
v bytû, není tazatelka povinna pﬁistoupit.
Ale vûc je, tak jako Ïivot sám, vãetnû zakroucen˘ch paragrafÛ, sloÏitûj‰í. Pﬁevzetím psa se kupující stal vlastníkem psa,
a tedy nabyl ke psu vlastnické právo. Obsahem vlastnického práva je „pﬁedmût
svého vlastnictví drÏet, uÏívat, poÏívat
jeho plody a nakládat s ním, a to v mezích
zákona“ (§ 123 obã. zák.). Práva v‰ech
vlastníkÛ jsou stejná a jsou limitována
omezeními dvojího druhu:
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Zákony, pﬁípadnû právními pﬁedpisy,
1/
vydan˘mi na základû zmocnûní zákonem a v mezích tohoto zmocnûní. Tyto

§

pﬁedpisy stanoví, jak˘m zpÛsobem musí
b˘t urãité vûci uÏívány, nebo jak s nimi má
b˘t nakládáno, pﬁípadnû jak uÏívány b˘t
nesmí. Práva vlastníka auta omezují pﬁedpisy o silniãním provozu, které napﬁíklad
stanoví, Ïe kaÏd˘, kdo potﬁebuje zaparkovat, nemÛÏe parkovat tam, kde se mu to
hodí, ale pouze tam, kde to není zakázáno.
Práva vlastníkÛ psÛ i tûch, kteﬁí psy jak˘mkoli zpÛsobem pouÏívají, omezuje zejména zákon 166/1999 Sb., o veterinární
péãi, zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvíﬁat proti t˘rání, a nûkteré dal‰í právní
pﬁedpisy, zejména vyhlá‰ky obcí, pokud
ov‰em byly vydány v souladu se zákonem
128/2000 Sb., o obcích.
Stejn˘mi právy ostatních vlastníkÛ
(pﬁípadnû uÏivatelÛ) drÏet, uÏívat,
nakládat sv˘mi vûcmi a brát z nich plody.
Právû zde dochází ãasto ke stﬁetÛm,

2/

zvlá‰È ãasté b˘vají stﬁety mezi majiteli psÛ
a tûmi nájemci nebo vlastníky bytÛ, kteﬁí
psa nemají.
Byt je, narozdíl od ubytovny, noclehárny
nebo hotelu, „soubor místností, popﬁípadû jednotlivá obytná místnost, kter˘ sv˘m
stavebnû technick˘m uspoﬁádáním a vybavením splÀuje poÏadavky na trvalé bydlení a je k tomuto úãelu uÏívání urãen“
(§ 3 odst. 1, písm. l vyhlá‰ky Ministerstva
pro místní rozvoj 137/1998 Sb., o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu). K právu drÏet psa patﬁí zajisté právo
vlastníka mít psa v bytû, jehoÏ je uÏivatelem, aÈ uÏ jako vlastník bytu, nebo jako
nájemce. Pes je zvíﬁetem v zájmovém chovu, jehoÏ Ïivotním urãením je b˘t spoleãníkem ãlovûka, pﬁípadnû vykonávat pro
ãlovûka dal‰í uÏiteãné ãinnosti. K právu
uÏívat byt patﬁí zajisté i právo uÏivatele
bytu umístit v bytû vûci, které k uÏívání
bytu pojmovû patﬁí – to je u nûkter˘ch lidí
manÏelka nebo heligon nebo chameleon,
u jin˘ch právû pes. JenomÏe: manÏelka se
venãí sama a chameleona ani heligon venãiti netﬁeba – narozdíl od psa.
Pronajímatel, kter˘ uzavírá novou nájemní
smlouvu, nebo investor, kter˘ prodává bytovou jednotku, si mÛÏe vybrat a nepronajmout nebo neprodat byt tomu, kdo psa
vlastní. MÛÏe zahrnout do novû uzavírané
kupní nebo nájemní smlouvy zákaz pohybu psÛ po spoleãn˘ch prostorách objektu
(chodbách, v˘tahu). V tomto pﬁípadû
ov‰em musí poãítat s tím, Ïe nájemce
nebo kupující nebude mít o uzavﬁení
smlouvy s takov˘m partnerem zájem.
Rady pro ty, kteﬁí jiÏ nájemní smlouvu uzavﬁenou mají: pokud vám pronajímatel navrhne pod jakoukoli záminkou novou nájemní smlouvu nebo dodatek k ní, vûnujte
pozornost jejímu textu, zejména pak ãástem ti‰tûn˘m mal˘m písmem. Pokud nûkterému ustanovení ve smlouvû nerozumíte, kontaktujte právníka, aby vám jeho
smysl vyloÏil. Nenechte se nutit podepsat
nûco, ãemu nerozumíte, a zejména se nenechte vmanévrovat do ãasové tísnû – napﬁíklad kdyÏ pronajímatel trvá na tom, Ïe
nová nájemní smlouva musí b˘t podepsána do dvou dnÛ.
Pokud jde o uÏívání spoleãn˘ch prostor
domu a vlastnû i o uÏívání bytu, jsou práva nájemce bytu omezena právy ostatních
nájemcÛ: „Nájemci jsou povinni pﬁi v˘konu sv˘ch práv dbát, aby v domû bylo zaji‰tûno prostﬁedí zaji‰Èující ostatním nájemcÛm v˘kon jejich práv“ (§ 690 obã.
zák.). Jak uÏ v˘‰e ﬁeãeno: práva vlastníka
psa jsou omezena právy ostatních uÏivatelÛ bytÛ, kteﬁí mají manÏelky, malé dûti,
heligony, ledniãky atd. atd. a mají téÏ právo neru‰enû uÏívat svÛj byt a spoleãné
prostory v domû. Ten, kdo má v bytû psa,
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musí b˘t zaprvé: ohledupln˘ k ostatním,
za druhé: nedat se. Proã to tolik zdÛrazÀuji, to rozvedu dále:
Podle § 711 odst. 2 písm. a) obã. zák.
mÛÏe pronajímatel bez pﬁivolení soudu
vypovûdût nájemní smlouvu, pokud nájemce nebo ti, kdo s ním v bytû bydlí,
pﬁes písemnou v˘strahu hrubû poru‰ují
dobré mravy v domû. Dojde-li k v˘povûdi
z nájmu bytu z tohoto dÛvodu, je na nájemci, aby nájemce do 60 dnÛ od doruãení takové v˘povûdi z nájmu bytu podal
Ïalobu k soudu o urãení neplatnosti v˘povûdi. Rada ãíslo dvû: majitelé psÛ, kteﬁí bydlí v nájemních domech, by nemûli
podceÀovat pﬁestupková ﬁízení, která jsou
proti nim kvÛli jejich psÛm vedena. Normální lidská reakce je: „rad‰i zaplatím tisíc korun blokové pokuty za v˘tah poãuran˘ psem, neÏ se budu pídit po tom, zda
v˘tah poãural mÛj pes.“ JenomÏe kdyÏ se
sejde nûkolik takov˘ch pokut, mohl by
mít vlastník domu dÛvod k tomu, aby po
pﬁedchozím varování vypovûdûl nájem
bytu bez pﬁivolení soudu pro hrubé poru‰ování dobr˘ch mravÛ v domû a právní
komplikace, které z toho vzniknou, mohou b˘t daleko sloÏitûj‰í.
KaÏd˘, kdo má psa, ví, Ïe s úklidem domácnosti má více práce neÏ ten, kdo psa

nemá. DÛleÏité je, aby toto vût‰í zatíÏení
nepocítil vlastník (správce) objektu a sousedé v domû.
Dále: psi vydávají zvuky - ‰tûkání, vrãení,
kÀuãení. Ale i malé dûti vydávají hlasité
zvuky, nûkteré manÏelské páry pak v urãit˘ch situacích vydávají zvuky více neÏ hlasité. StíÏnosti sousedÛ na ‰tûkání psÛ b˘vají dosti ãasté. PejskaﬁÛm, kteﬁí se jiÏ cítí
b˘t ohroÏeni sv˘mi sousedy, doporuãuji,
aby si tyto okamÏiky zaznamenávali. Na
v˘tku souseda „vá‰ pes stra‰nû ‰tûká“,
mohou pak odpovûdût „va‰e dítû ﬁve od…
do…“ V pﬁípadû, Ïe se vyskytnou stíÏnosti
na nadmûrné ‰tûkání psa, mûl by se majitel snaÏit zjistit pﬁíãinu a poté ji odstranit.
MÛÏe to b˘t zpÛsobeno nedostatkem podnûtÛ pro psa, ale i vnûj‰ími vlivy. Napﬁíklad v panelovém domû, kde jsem pﬁed
lety bydlela, panovaly velmi tolerantní pomûry. Ale krátce poté, co jsem si poﬁídila
první fenu, se objevil u schránek tento nápis: „SKONCUJTE UÎ NùKDO S TOU
U·TùKANOU POTVOROU!!! Rozuzlení pﬁinesla chﬁipka, která mû brzy nato sklátila.
Namísto toho, abych bûÏela roztáãet kola
nevímkolikáté pûtiletky od ‰esti ráno, plazila jsem se k lékaﬁi na pÛl devátou. V pÛl
osmé se pﬁed dveﬁmi mého bytu shromáÏdilo v‰ech ‰est ‰kolou povinn˘ch dûtí z na-

§

‰eho domu, vydávalo zvuky podobné ‰tûkání a dohadovalo se, kterému z tûch lidsk˘ch mláìat odpovídá psí mládû za m˘mi
dveﬁmi déle a lépe. Pro úplnost dodávám,
Ïe vût‰ina obyvatel toho domu byli chemici, kteﬁí pracovali na tﬁi smûny. Nakonec
mi nezbylo nic jiného neÏ pﬁipomenout rodiãÛm dûtí jejich zákonné povinnosti dozoru nad nezletil˘mi dûtmi.
Na druhou stranu nikdo není povinen
brodit se ve spoleãn˘ch prostorách domu
chuchvalci psích chlupÛ nebo dokonce
obcházet psí louÏiãky. Napﬁíklad hárá-li
fena v sedmém patﬁe, je jasné, Ïe v‰ichni
psi v domû oznaãkují schody nebo v˘tah.
Je na majiteli feny, aby vzal savo nebo
nûco podobného a tyto stopy psí pﬁirozenosti zahladil. Nerespektováním práv druh˘ch mÛÏeme dospût k sérii sporÛ, které
k niãemu nevedou. „Vlastnické právo
v‰ech obãanÛ má stejn˘ obsah a ochranu.
Nesmí b˘t zneuÏito na újmu práv druh˘ch
anebo v rozporu se zákonem chránûn˘mi
obecn˘mi zájmy. Jeho v˘kon nesmí po‰kozovat lidské zdraví, pﬁírodu a Ïivotní
prostﬁedí nad míru stanovenou zákonem.“ – tolik Listina základních práv
a svobod, která je souãástí na‰eho ústavního poﬁádku.
JUDr. Jana Kühnelová
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