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Sdružení obrany spotřebitelů 
Jihomoravského kraje
Mečová 5
602 00 Brno

Poradna: PO–ČT od 15.00 do 18.00 hod.
E-mail: gerta.mazalova@seznam.cz
Telefon: 542 210 778

V případě porušení zákona – vykradení bytu, 
poškození či ublížení na zdraví volejte
telefonní číslo nepřetržité tísňové linky 156
nebo se obraťte na nejbližší služebnu Městské
policie Brno

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz   
www.spotrebitele.info/audit

Partneři:
SOS a Ministerstvo pro místní rozvoj

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu (např. masné výrobky a další).
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu po-
travin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost pod-
nikání, zasahují pokud prodejce odmítá vydat kupní 
doklad, prodejna není řádně označena, byla zrušena, 
nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – kontro-
luje poskytovatele telekomunikačních služeb, včetně 
služeb poštovních.

Sdružení obrany spotřebitelů

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme
 formou spolupráce s medii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, kde 

v pořadu Apetýt – „Spotřebitelský servis“ každou 
poslední středu v měsíci v 10.30 hodin zodpovídáme 
Vaše dotazy a informujeme Vás na telefonech

 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MH
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva a pro-

sazovat je v praxi!

Bytové
náhrady

Trvejte na svých právech!



Náhradním bytem je byt, který podle velikosti a vybavení 
zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domác-
nosti.  Když skončí nájemní poměr výpovědí pronajímatele, je to 
z důvodů, že:

● pronajímatel potřebuje byt pro sebe, manžela, pro své děti, 
vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence,

● nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a prona-
jímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro 
něho bude pracovat,

● je potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem 
naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům 
opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu 
užívat, nebo

● jde o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provo-
zování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce 
nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt 
užívat.

Nájemce má právo na náhradní byt, který je podle místních pod-
mínek zásadně rovnocenný bytu, který má vyklidit (přiměřený 
náhradní byt). Soud může na návrh pronajímatele z důvodů 
zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že nájemce má právo na 
náhradní byt o menší podlahové ploše než vyklizovaný byt.

Pokud skončí nájemní poměr výpovědí pronajímatele z toho 
důvodu, že nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele 
a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který 
pro něho bude pracovat, a nájemce přestal vykonávat práci pro 
pronajímatele bez vážných důvodů, stačí při vyklizení poskyt-
nout přístřeší. Soud může na návrh pronajímatele rozhodnout, 
že z důvodů zvláštního zřetele hodných má nájemce právo na 
náhradní byt o menší podlahové ploše, nižší kvalitě a méně vyba-

vený, popřípadě i byt mimo obec, než je vyklizovaný byt, nebo 
právo na náhradní ubytování. 

Družstevní byty

Pokud nabyl práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního 
bytu jeden z rozvedených manželů před uzavřením man-
želství, postačí rozvedenému manželovi, který je povinen byt 
vyklidit, poskytnout náhradní ubytování, soud však z důvodů 
zvláštního zřetele hodných rozhodne, že rozvedený manžel 
má právo na náhradní byt. 

Když se rozvedení manželé nedohodnou o nájmu bytu, 
a soud na návrh jednoho z nich  rozhodne, že se zrušuje právo 
společného nájmu bytu a současně určí, který z manželů bude 
byt dále užívat jako nájemce, a také v případě, že v ostatních  
případech společného nájmu družstevního bytu se rozvedení 
manželé nedohodnou a soud rozhodne na návrh jednoho 
z nich o zrušení práva a o tom, kdo z nich bude jako člen 
družstva dále nájemcem bytu, a tím  zanikne i společné člen-
ství rozvedených manželů v družstvu, má rozvedený manžel 
právo na náhradní byt, avšak soud může, jsou-li proto důvody 
zvláštního zřetele hodné, rozhodnout, že rozvedený manžel 
má právo jen na náhradní ubytování. 

Náhradním ubytováním se rozumí byt o jedné místnosti 
nebo pokoj ve svobodárně  nebo podnájem v zařízené nebo 
nezařízené části bytu jiného nájemce. 

Přístřeší

Když skončí nájemní poměr vypovědí pronajímatele 
z důvodů, že:

● nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu 
hrubě porušují dobré mravy v domě,

● nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z ná-
jmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu 
za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající 
trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění  
poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní 
prostředky na účtu,

● nájemce má dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm 
nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt,

● nájemce neužívá byt bez vážných důvodů nebo byt bez 
vážných důvodů užívá jen občas,

stačí při vyklizení poskytnout pří-
střeší. Podle některých výkladů 
zákona, když jde o rodinu s ne-
zletilými dětmi a nájemní poměr 
skončil výpovědí pronajímatele 
z důvodu hrubého porušovaní 
dobrých mravů v domě nebo 
hrubého porušování povinností 
vyplývajících z nájmu bytu (viz 
výše), může soud na návrh nájem-
ce, jsou-li pro to důvody zvláštního 
zřetele hodné, rozhodnout, že 
nájemce má právo na náhradní 
ubytování, popřípadě na náhradní 
byt, v takových případech může 
být bytová náhrada poskytnuta i mimo obec, v níž je  vyklizo-
vaný byt. V důsledku chyby v zákoně je však výše uvedené 
zpochybňováno. 

Přístřeším se rozumí provizorium do doby, než si nájemce 
opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového 
zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby. 

Kdy se vystěhovat

Pozor! Pokud má nájemce právo na bytovou náhradu, není 
tento nájemce povinen se z bytu vystěhovat a byt vyklidit, 
dokud pro něj není zajištěna odpovídající bytová náhrada! 
Společní nájemci mají nárok jen na jednu bytovou náhradu! 
V období mezi skončením nájemního poměru a posledním 
dnem lhůty k vyklizení bytu mají pronajímatel a osoba, jejíž ná-
jemní poměr skončil, práva a povinnosti v rozsahu podobném, 
jako za trvání nájmu. 

Jestliže služební byt po smrti nájemce nebo po rozvodu jeho 
manželství užívají dále manžel atd., není povinen se z bytu 
vystěhovat, dokud mu není zajištěn přiměřený náhradní byt. 
To platí i v případě, jestliže nájemce služebního bytu opustí tr-
vale společnou domácnost. V odůvodněných případech soud 
může rozhodnout, že stačí náhradní byt o menší podlahové 
ploše, nižší kvalitě a méně vybavený, popřípadě i byt mimo 
obec, než je vyklizovaný byt nebo náhradní ubytování. 

Členství v družstvu

Zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne i její 
nájem bytu. Osoba, jejíž nájem bytu zanikl, není povinna se 
z bytu vystěhovat, pokud jí není zajištěna bytová náhrada, 
popřípadě poskytnuto přístřeší. Vrácení členského podílu se 
může člen domáhat teprve po vystěhování z bytu, a to ve lhůtě 
dané stanovami družstva.

V některých případech 
má nájemce při skončení 

nájmu právo na bytovou 
náhradu. Bytovými 
náhradami jsou 
náhradní byt a náhradní 

ubytování. Právo zná 
rovněž pojem přístřeší.


