
IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

Název 

NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se 
stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými vládou České republiky v době 

nouzového stavu v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví ve spojení s prokázáním 

výskytu nového koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České 

republiky přijala vláda České republiky 23. 4. 2020 nařízení č. 202/2020 Sb., kterým 

se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů. 

Důvody pro zavedení cenového moratoria byly především nouzový stav vyhlášený 

usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, které bylo vyhlášeno pod 

č. 69/2020 Sb., a následně prodloužený usneseními vlády ze dne 9. dubna 2020 

č. 396, které bylo vyhlášeno pod č. 156/2020 Sb., a ze dne 30. dubna 2020 č. 485, 

které bylo vyhlášeno pod č. 219/2020 Sb., a dále krizové opaření omezující volný 

pohyb osob.  

Cenové moratorium bylo přijato v souvislosti s přijetím legislativy Ministerstva pro 

místní rozvoj, zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 

epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování 

bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení 

a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 

prostorů v domě s byty. 

Cenové moratorium zakazuje zvyšování nájemného po dobu účinnosti mimořádných 

opatření při epidemii. Cenové moratorium platí i na případy řetězení nájmů, tj. když 

pronajímateli v době účinnosti tohoto mimořádného opatření poslední nájemní vztah 
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skončil a pronajme nově v době platnosti mimořádných opatření svojí nemovitost za 

účelem bydlení. Pronajímatel je potom povinen uplatnit nájem ve výši, za kterou 

příslušnou nemovitost pronajímal poslednímu nájemci. 

Cenové moratorium bylo zaváděno s ohledem ke snížené mobilitě obyvatel, 

omezené možnosti provádění prohlídek, omezené možnosti stěhování. Cenové 

moratorium bylo přijímáno jako pojistka proti zneužití silnějšího postavení 

pronajímatele vůči nájemníkovi v době mimořádných opatření proti šíření nemoci 

COVID-19. 

Ačkoliv některá mimořádná opaření proti šíření nemoci COVID-19 jsou nadále 

v platnosti, v současné době již skončil nouzový stav a také již není omezen volný 

pohyb osob, tedy i omezení možnosti stěhování pominulo, a již nehrozí ani zneužití 

silnějšího postavení pronajímatele vůči nájemníkovi, který si nyní může volně vybírat 

z široké nabídky bytů k pronájmu. 

Dle informací Ministerstva pro místní rozvoj z realitního trhu probíhají opět prohlídky 

bytů a zvyšuje se počet uzavřených smluv. Oborová sdružení pronajímatelů 

i nájemníků společně deklarují Ministerstvu financí i Ministerstvu pro místní rozvoj, 

že v současné době není v zájmu majitelů domů nájemné zvyšovat, a to ani u nově 

uzavíraných nájemních smluv. 

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako věcně příslušný rezort, stanoviskem ze dne 

27. 5. 2020 sdělilo, že s přihlédnutím k současné situaci na bytovém trhu, souhlasí se 

zrušením cenového moratoria nájemného z bytů. 

Vzhledem k tomu, že již pominuly důvody, kvůli kterým bylo přijato nařízení vlády 

č. 202/2020 Sb., o stanovení cenového moratoria nájemného z bytů, navrhuje se toto 

nařízení vlády zrušit, a to s účinností ode dne následujícího po dni jeho vyhlášení. 

Takto navržená účinnost je v souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 

zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., když je 

zde naléhavý obecný zájem na jeho zrušení.  
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b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem 

Přijetí nařízení vlády bude v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů, s § 4 odst. 1 písmene c), který mezi způsoby regulace 

cen podle tohoto zákona definuje cenové moratorium. V zákoně č. 526/1990 Sb. je 

v § 9 odstavci 2 uvedeno, že cenové moratorium stanoví vláda nařízením. 

Zrušení cenového moratoria nařízením vlády je v souladu s ústavním pořádkem, 

z něhož vyplývá, že nařízení přijatá nařízením vlády lze i nařízením také zrušit.  

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s akty práva Evropské unie 

Předložený návrh nezapracovává právo Evropské unie, návrh nařízení vlády není 

v rozporu s právem Evropské unie. 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými vládou v době nouzového stavu 

v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví ve spojení s prokázáním výskytu nového 

koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky přijala vláda 

dne 23. 4. 2020 nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové 

moratorium nájemného z bytů. Toto nařízení bylo přijato v souladu s ustanovením 

§ 4 odst. 1 písmene c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, které definuje cenové 

moratorium jako jeden ze způsobů regulace cen podle tohoto zákona, a v souladu 

s § 9 odst. 2, kde je uvedeno, že cenové moratorium stanoví vláda nařízením. 

Důvody pro zavedení cenového moratoria byly především nouzový stav vyhlášený 

usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, které bylo vyhlášeno pod 

č. 69/2020 Sb., a následně prodloužený usneseními vlády ze dne 9. dubna 2020 

č. 396, které bylo vyhlášeno pod č. 156/2020 Sb., a ze dne 30. dubna 2020 č. 485, 

které bylo vyhlášeno pod č. 219/2020 Sb., a dále krizové opaření omezující volný 

pohyb osob.  
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Cenové moratorium bylo mimořádným krizovým opatřením a jeho prodlužování nad 

dobu nezbytně nutnou by mohlo vyvolat zásah do práv vlastníků bytů. V době, kdy 

důvody existence nařízení vlády pominuly, je třeba upřednostnit svobodnou 

cenotvorbu v této oblasti. 

Z důvodů pominutí většiny opatření a z důvodu zvýšení právní jistoty ohledně 

účinnosti nařízení vlády č. 202/2020 Sb. je nezbytné toto nařízení zrušit novým 

nařízením. 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad na veřejné rozpočty, na 
podnikatelské prostředí, sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Návrh na zrušení cenového moratoria nemá zásadní dopad na veřejné rozpočty. 

Z pohledu podnikatelského prostředí se zrušením cenového moratoria obnovují tržní 

mechanismy. Vzhledem k vývoji na trhu s nájemním bydlením nelze předpokládat 

výrazné ekonomické dopady vlivem zrušení cenového moratoria. 

Dle informací Ministerstva pro místní rozvoj o realitním trhu probíhají opět prohlídky 

bytů a zvyšuje se počet uzavřených smluv. Dále Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, 

že dle dostupných informací o trhu nájemního bydlení dochází v současné době na 

většině území ČR spíše k poklesu výše nájemného u nově uzavíraných nájemních 

smluv. Jedná se především o Prahu (MČ Praha 1, Praha 7, Praha 2 a Praha 6), kde 

velmi silně působí omezení pronájmu bytů prostřednictvím platformy Airbnb. Nájemní 

smlouvy na tyto byty byly v březnu 2020 nabízeny na maximálně 3 měsíce, 

v současnosti se objevují nabídky na 12 měsíců. Změny výše nájmu lze 

v současnosti dovozovat pouze z realitních serverů, neboť oficiální statistika není 

v současnosti dostupná. 

V grafu č. 1 je zobrazen vývoj průměrné ceny pronájmů na 1 m² v největších městech 

ČR. V dubnu je ve většině měst zaznamenán pokles cen oproti měsíci březnu, ale 

i zde jsou výjimky (České Budějovice, Brno, Ostrava). V některých městech ceny 

během března a dubna roku 2020 ceny klesají (Praha, České Budějovice, Liberec, 

Ostrava, Zlín), v některých městech naopak rostou (Brno, Karlovy Vary, Hradec 

Králové). 
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GRAF Č. 1 

 
 ZDROJ: REALITYMIX.CZ 

 

Z grafu č. 1 dále vyplývá, že ceny pronájmů se v jednotlivých městech vyvíjely bez 

významných výkyvů a že změny cen pronájmů nepřesahují nižší jednotky procent. To 

může být způsobeno například zafungováním cenového moratoria nájemného z bytů, 

ale také celkovou stagnací trhu v době nouzového stavu.  

Situaci v nájemním bydlení v Praze zobrazuje graf č. 2. V případě Prahy, jako obce 

s největším počtem nájemních bytů v ČR, lze sledovat jednoznačný propad cen. Ten 

je dle informací z trhu způsoben zejména výpadkem krátkodobých pronájmů Airbnb 

a postupným přechodem k dlouhodobému pronajímání. Na trhu nájemního bydlení 

tak v Praze dochází k převisu nabídky nad poptávkou, a tento převis působí na 

pokles ceny. Lze tedy předpokládat, že v případě, že by pronajímatel požadoval 

zvýšení nájmu stávajícího bytu, bude nájemci dostupná alternativní nabídka 

pronájmu za cenu nižší. 
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GRAF Č. 2 

 
ZDROJ: REALITYMIX.CZ 

 

Vzhledem k výše uvedenému nelze předpokládat negativní dopady na veřejné 

rozpočty ani podnikatelské prostředí vlivem zrušení cenového moratoria. 

V současnosti zůstává v platnosti legislativa Ministerstva pro místní rozvoj, zákon 

č. 209/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 

SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na 

příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti 

s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě 

s byty. Tento zákon umožňuje mj. odklad plateb nájemného. Při současném 

působení mimořádných i standardních nástrojů sociální politiky, nelze předpokládat 

z důvodu zrušení cenového moratoria negativní sociální dopady, včetně dopadů na 

rodiny, specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Daný návrh nemá dopad na životní prostředí. 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Daný návrh nemá žádný diskriminační prvek a ani vliv na rovnost mužů a žen. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQ3H4HQD)



Stránka 7 (celkem 7) 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Daný návrh nemá dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

Daný návrh s sebou nenese korupční rizika. 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Daný návrh nemá negativní vliv na bezpečnost a obranu státu. 

II. Zvláštní část 

K § 1 - Zrušovací ustanovení 

Navrhuje se zrušit nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové 

moratorium nájemného z bytů.  

K § 2 Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 

Takto navržená účinnost je v souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 

zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., když je 

zde naléhavý obecný zájem na jeho zrušení. 
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