
V!pov"#
z nájmu bytu 

Trvejte na sv!ch právech!
Státní dozorové orgány:

!eská obchodní inspekce (www.coi.cz) – p!edev"ím 
kontroluje poctivost slu#eb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spot!ebitele p!ed zdravotn$ závadn%mi produkty 
#ivo&i"ného p'vodu.
Státní zem"d"lská a potraviná#ská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje zna&ení a kvalitu 
potravin jiného ne# #ivo&i"ného p'vodu.
$ivnostenské ú#ady – kontrolují oprávn$nost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není !ádn$ ozna&ena, byla 
zru"ena, nebo zde není osoba mluvící &esky.
!esk% telekomunika&ní ú#ad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunika&ních slu#eb, 
v&etn$ slu#eb po"tovních.
Energetick% regula&ní ú#ad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávn$n%ch zájm' zákazník' 
a spot!ebitel' v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.
– Chráníme Va"e práva tam, kde Va"e síly nesta&í.
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzd$lávání.
– Na Va"e problémy upozor(ujeme formou spolupráce 

s)médii:

r tiskem – formou informativních &lánk'
r prost#ednictvím !eského rozhlasu Brno, 

kde Vás v po!adu Apet%t  „Spot!ebitelsk% servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy na"e p!edsedkyn$ Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Ji#ní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uhersk% Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradi"t$: 99,1 MHz
  Brno-m$sto: 93,1 MHz

r prost#ednictvím !eské televize v r'zn%ch po!adech 
se spot!ebitelskou tematikou.

r na(í ú&astí na projektu M"stské policie Brno –
„Senior akademie“, kde se u&íte znát svá práva
a prosazovat je v praxi!

U$ite%né odkazy

www.asociace-sos.cz
Sdru#ení obrany spot!ebitel' – Asociace, z. s.
Me&ová 5
602 00 Brno

Poradenství
r tel.: 542 210 549, 542 210 778
r e-mail: poradna@asociace-sos.cz
r osobní poradna

Pomohla Vám na"e &innost, myslíte si, #e je na"e &innost
prosp$"ná? Sta(te se na"ím sympatizujícím &lenem
a m'#ete nám p!ispívat ob&asn$ &i pravideln$ jakoukoliv
&ástkou dle Va"ich mo#ností.
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V!pov"dní d&vody

Pronajímatel m'#e nájem vypov$d$t jen ze zákonem sta-
noven%ch d'vod'. Nájem na dobu ur&itou i) neur&itou 
m'#e vypov$d$t s) t!ím$sí&ní v%pov$dní dobou v) t$chto 
p!ípadech:

r Poru"í-li nájemce hrub" svou povinnost vypl%vající 
z)nájmu – nap!íklad ru"í po!ádek v)dom$.

r Je-li nájemce odsouzen pro úmysln% trestn% &in spácha-

V'POV() ZE STRANY 
PRONAJÍMATELE

Obecn" k*v!pov"di z*nájmu bytu

V%pov$+ z)nájmu bytu se bude v#dy !ídit ob&ansk%m zá-
koníkem (z. &. 89/2012 Sb.) ú&inn%m od 1. 1. 2014, a)to bez 
ohledu na to, kdy byla nájemní smlouva uzav!ena. Pronají-
matel k)podání v%pov$di ji# na rozdíl od p!edchozí právní 
úpravy nepot!ebuje p!ivolení soudu, také není povinen 
vypov$zenému nájemci zaji",ovat náhradní byt, nebo mu 
jinak zaji",ovat bydlení.

V!pov"# z$ nájmu bytu ze strany prona-
jímatele musí b!t v%dy písemná a$ musí 
také obsahovat pou&ení o$právu nájemce 
vznést proti v!pov"di námitky a$ navrh-
nout p'ezkoumání soudem. Pokud v!po-
v"# nespl(uje tyto nále%itosti, je neplatná! 
Návrh na p'ezkum musí nájemce podat 
soudu nejpozd"ji do dvou m"síc) ode dne, 
kdy v!pov"# obdr%el.

n% na pronajímateli, nebo ostatních obyvatelích domu.

r Má-li b%t byt vyklizen z)d'vod' ve!ejného zájmu nebo 
je-li tu jin% obdobn$ záva#n% d'vod.

Nájem na dobu neur&itou pak m'#e pronajímatel vypo-
v$d$t s)t!ím$sí&ní v%pov$dní dobou i)v)p!ípad$, #e:

r Byt chce dále vyu#ívat sám pronajímatel nebo jeho 
man#el, kter% chce opustit rodinnou domácnost v)rám-
ci rozvodu man#elství.

r Pronajímatel nebo jeho man#el pot!ebuje byt pro své 
d$ti, vnuky, rodi&e nebo sourozence.

Pokud dá pronajímatel v%pov$+ z) t$chto dvou d'vod' 
a) do jednoho m$síce po odst$hování nájemce jej pro 
tento ú&el nevyu#ije, je povinen nájemci byt znovu prona-
jmout, nebo mu nahradit "kodu.

Okam$itá v!pov"#

V)p!ípad$, #e nájemce poru"í svou povinnost zvlá(* záva+-
n%m zp'sobem, m'#e pronajímatel vypov"d"t nájem 
i)bez v%pov"dní doby. V)takovém p!ípad$ potom nájem-
ce musí odevzdat byt bez zbyte&ného odkladu, nejpozd$ji 
do jednoho m$síce. Za zvlá", záva#né poru"ení povinnosti 
m'#eme pova#ovat nap!. situace, kdy:

r Nájemce nezaplatil nájemné a) náklady na slu#by za 
dobu alespo( t!í m$síc'.

r Nájemce po"kozuje byt nebo d'm záva#n%m zp'so-
bem, nebo zp'sobuje jiné záva#né "kody pronajímateli 
nebo osobám, které v)dom$ bydlí.

r Nájemce u#ívá byt neoprávn$n$ k) jin%m ú&el'm, ne# 
bylo ujednáno.

V%pov$+ daná bez v%pov$dní doby musí ale spl(ovat je"t$ 
dal"í nále#itosti. Za prvé musí pronajímatel je"t$ p!ed do-
ru&ením v%pov$di nájemce vyzvat, aby v)p!im$!ené dob$ 
odstranil své závadné chování, p!ípadn$ jeho následky. 
A# pokud nájemce ani po této v%zv$ nep!estane poru"o-
vat své povinnosti, m'#e mu pronajímatel dát v%pov$+. 
Ta musí obsahovat konkrétní popis toho, v) &em spat!uje 
pronajímatel ono zvlá", záva#né poru"ení povinnosti ná-
jemce. Pokud pronajímatel tyto dv$ podmínky nesplní, 
k)v%pov$di se nep!ihlí#í – jako by ji pronajímatel nájemci 
nedal.

V'POV() ZE STRANY 
NÁJEMCE

V%pov$+ musí b%t písemná. Doporu&ujeme poslat v%-
pov$+ doporu&en%m dopisem s) dodejkou. P!i posílání 
dopisu je také pot!eba myslet na to, #e v%pov$dní doba 
za&íná b$#et prvním dnem m$síce následujícího po do-
ru&ení v%pov$di. V%pov"dní doba je t#ím"sí&ní, leda-
+e ji smluvní strany sjednaly jinak. Pokud tedy nájem-
ce po"le v%pov$+, která je doru&ena 10. ledna, za&íná 
b$#et v%pov$dní lh'ta 1. února a)kon&í 30. dubna. 

V!pov"# z*nájmu  
na dobu ur%itou

Nájem na dobu ur&itou m'#e nájemce vypov$d$t pouze 
tehdy, kdy# se od doby uzav!ení nájemní smlouvy zm$-
nily v)jeho #ivot$ n$které okolnosti do té míry, #e u# není 
mo#né po n$m chtít, aby v)nájmu pokra&oval. Ve v%po-
v$di proto musí nájemce uvést d'vod v%pov"di.

Jako p!íklad je mo#né uvést situaci, kdy si nájemce pro-
najme byt ve m$st$, kde d!íve nebydlel, z) d'vodu, #e 
si v)tomto m$st$ na"el práci. Pokud pak dostane ze za-
m$stnání v%pov$+, nelze po n$m rozumn$ po#adovat, 
aby v) byt$ bydlel a# do konce sjednané doby. I) v) této 
situaci ale platí t!ím$sí&ní v%pov$dní lh'ta, kterou musí 
nájemce dodr#et, leda#e si strany sjednaly jiná pravidla.

Bez vá+n%ch d'vod' tedy nájem na 
dobu ur&itou vypov"d"t nelze, leda+e 
to bylo v%slovn" sjednáno.

V!pov"# z*nájmu  
na dobu neur%itou

V%pov$+ z)nájmu na dobu neur&itou m'#e nájemce dát 
kdykoli bez uvedení d'vodu.


