Trvejte na svých právech!
J I H O M O R ASOCIACE
AV S K É H O K R A J E

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.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost
podnikání, 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) –
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb,
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků
a spotřebitelů v oblasti energií.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí.
– Poskytujeme Vám poradenství, informace,
vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce
s médii:
• tiskem – formou informativních článků
• prostřednictvím Českého rozhlasu Brno,
kde Vás v pořadu Apetýt „Spotřebitelský servis“
informuje o aktuální problematice a odpovídá
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:
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J I H O M O R ASOCIACE
AV S K É H O K R A J E

Užitečné odkazy:
www.asociace-sos.cz
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
Mečová 5
602 00 Brno
Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.
Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv
částkou dle Vašich možností.
Číslo bankovního účtu 2600115708/2010
Partneři: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro
místní rozvoj, Magistrát města Brna.

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 MHz
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 prosazovat je v praxi!

SKONČENÍ

NÁJMU

14.1

Nájem bytu nebo domu může skončit několika způsoby, jedná se zejména o uplynutí doby, dohodu mezi stranami, výpověď nebo smrt nájemce.

Uplynutí doby
Nájem bytu může skončit uplynutím doby, na kterou byl sjednán (jedná se pak o nájem na dobu určitou). Pokud ovšem nájemce v bytě i po uplynutí
doby zůstane minimálně tři měsíce bydlet a pronajímatel jej písemně nevyzve, aby byt opustil, nájemní vztah se automaticky prodlouží. Nájem je pak
prodloužen na stejnou dobu, na kterou byl sjednán
původně, nejvýše však na dva roky. Automatické
prodlužování je možné ve smlouvě vyloučit.
Příklad: Nájemní vztah byl sjednán na dobu 3 let, od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2014. Pokud nájemce bude v bytě
31. 3. 2015 stále bydlet a pronajímatel jej nevyzve, aby
se odstěhoval, bude nájem obnoven na dva roky, tj. od
1. 1. 2015 do 31. 12. 2016.

Dohoda stran
Strany nájemní smlouvy, tedy nájemce a pronajímatel, si mohou kdykoliv za trvání smlouvy dohodnout
na ukončení nájmu. Nezáleží na tom, zda se jedná
o smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. Strany
by si pak v dohodě o ukončení nájmu měly dohodnout, kdy přesně nájem skončí. Dohoda musí mít,
stejně jako nájemní smlouva, písemnou formu.

Výpověď
Výpověď musí být písemná a musí být doručena
druhé straně. Výpovědní doba pak běží od prvního
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
byla druhé straně doručena výpověď. Pronajímatel je povinen vždy uvést důvod výpovědi a poučit
nájemce o právu vznést proti výpovědi námitky,
případně o právu navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem do dvou měsíců od doručení.
O výpovědi z nájmu bytu se podrobněji dočtete
v našich dalších letácích, zde proto uvádíme jen některé důležité věci.
Výpovědní lhůta je obecně tříměsíční. V některých
případech je možné nájem vypovědět i bez výpovědní doby.
Nájemce může nájem na dobu neurčitou vypovědět kdykoli, nájem na dobu určitou však jen v případě, že se od doby uzavření nájmu změnily některé podstatné okolnosti, které ho k uzavření nájmu
vedly.
Pronajímatel může vypovědět nájem jen z důvodů,
které jsou stanoveny v zákoně, a důvod musí být
vždy ve výpovědi uveden.

Přechod nájmu bytu
Přechod nájmu bytu nastává v případě smrti nájemce. Nájem přejde na člena domácnosti, který
s nájemcem žil v den smrti nájemce a nemá vlastní
byt. Pokud je členem této domácnosti manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk,

přechází nájem automaticky. U jiných osob bude
k přechodu nájmu nutný pronajímatelův souhlas.

Nájem bytu vzniklý přechodem trvá nejdéle 2 roky. To neplatí, pokud osoba, na
kterou nájem přešel, je starší než 70 let
nebo mladší než 18 let. V případě osob
mladších 18 let skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku
dvaceti let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.
Osoba, která splňuje podmínky pro přechod
nájmu, může pronajímateli do měsíce písemně
oznámit, že v nájmu nehodlá pokračovat. Její nájem dnem dojití tohoto oznámení zanikne.
Nepřejde-li nájem bytu tímto způsobem, přechází na nájemcovy dědice.
Nájem, který přešel na dědice, může pronajímatel
vypovědět bez udání důvodu do tří měsíců poté,
co se dověděl, že nájemce zemřel a že nájem přešel na dědice. Výpovědní lhůta je pak dva měsíce.
Dědic může nájem vypovědět poté, co se dozvěděl, že na něj přešel nájem bytu nejpozději však
do šesti měsíců od nájemcovy smrti. Výpovědní
lhůta je také dvouměsíční.

