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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!

Skončení
nájmu bytu

Trvejte na svých právech!



Nájem bytu zaniká:

1/ písemnou dohodou mezi pronajímatelem
a nájemcem,

2/ písemnou výpovědí ze strany nájemce,
3/  písemnou výpovědí ze strany pronajímatele.

Pokud je nájem na dobu určitou, skončí uplynutím sjed-
nané doby.

Nájem na dobu výkonu práce 

skončí posledním dnem následujícím po měsíci, kdy pře-
stal nájemce vykonávat práci pro pronajímatele. Ovšem 
v případě, že skončil práci z vážného důvodu, změní se 
nájem bytu na nájem na dobu neurčitou!
Důvodem může být buď vážné onemocnění, invalidita 
nebo pro něho pronajimatel nemá jinou vhodnou práci 
nebo mu dal výpověď z důvodu organizačních změn.
POZOR:
Pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodu 
uvedených v zákoně a to v některých případech buď bez 
přivolení soudu nebo v jiných pouze s přivolením soudu.

Výpověď bez přivolení soudu:

- hrubé porušování dobrých mravů nájemníky nebo 
těmi, co s nimi bydlí,

- neplacení nájemného a úhrady za plnění poskyto-
vaná s užíváním bytu ve výši odpovídající 3-násobku 
měsíčního nájemného,

- nájemce má 2 nebo více bytů, vyjma případů, že na 
něm nelze požadovat, aby užíval pouze jeden byt,

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

- jde o byt zvláštního určení a nájemce není zdravotně 
postižená osoba.

V těchto případech:
Písemná výpověď musí být doručena nájemci, musí tam 
být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta, poučení 
podat do 60 dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi 
k soudu a pokud nájemci podle OZ náleží příslušná 
bytová náhrada, závazek pronajímatele zajistit nájemci 
odpovídající bytovou náhradu.
POZOR:
Má-li nájemce právo na náhradní byt nebo na náhradní 
ubytování, je povinen daný byt vyklidit až do 15 dnů po 
zajištění odpovídajícího náhradního bytu nebo náhrad-
ního ubytování!
POZOR:
Nájemce není povinen daný byt vyklidit, pokud podal 
žalobu ve lhůtě 60 dnů na určení neplatnosti výpovědi 

a řízení není ukončeno pravomocným rozhodnutím 
soudu!

Výpověď pouze s přivolením soudu:

- pronajímatel potřebuje byt pro sebe, své děti apod.
- nájemce přestal vykonávat pro pronajímatele práci 

a ten potřebuje byt pro jiného nájemce, který pro 
něho bude pracovat,

- je potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo 
domem naložit tak, že byt nelze užívat, potřebuje 
opravy, při kterých ho nelze užívat,

- jde o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými 
k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské 
činnosti a nájemce nebo vlastník těchto prostor chce 
tento byt užívat.

V tomto případě musí být písemná výpověď doručena 
nájemci a musí v ní být uveden důvod výpovědi a výpo-
vědní lhůta.
V některých případech má nájemce právo na bytovou 
náhradu-není pak povinen se vystěhovat do doby, než 
je pro něho zajištěna odpovídající bytová ná-
hrada. Společní nájemci mají nárok 
jen na jednu bytovou náhradu!
Veškeré podrobnosti najdete 
v naší brožurce „Spotřebitel 
nájemníkem !“

Stále častěji se na nás 
v poradně obracejí spotřebitelé 

s žádosti o radu a pomoc při 
řešení problémů s majiteli 
domů a bytů. Proto pozorně 

čtěte a v případě 
potřeby informací 
se obracejte na naši 
poradnu SOS JmK, 

Mečová 5 Brno.


