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dTest: Musíte po sobě vymalovat? Aneb vše co potřebujete vědět, když 
opouštíte nájemní byt 

Předat byt zpět pronajímateli většinou neznamená jen jednoduše vrátit klíče. V jakém 
stavu, kdy a jak byste měli po skončení nájmu byt odevzdat? K čemu všemu vám může 
posloužit předávací protokol a co se smlouvou o dodávkách elektřiny nebo plynu, jestliže 
je vedena na vás? 

Kdy byste měli byt odevzdat zpět pronajímateli? Dostanete-li výpověď, pak v poslední 
den výpovědní doby. V případě podstatného porušování vašich povinností můžete 
dostat i výpověď bez výpovědní doby, pak musíte byt odevzdat do měsíce od skončení 
nájmu. Pokud ale jako nájemce napadnete výpověď u soudu, byt předat nemusíte. 
V takovém případě se totiž čeká na rozhodnutí soudu. Byt se považuje za odevzdaný, 
pokud pronajímatel dostane od nájemce klíče a nic mu nebrání v přístupu do bytu 
a v jeho užívání. Klíče nemusíte předat přímo pronajímateli, stačí je například vhodit do 
poštovní schránky. 

K ochraně před nájemci, kteří „prásknou do bot“ a nechají za sebou často i dluhy, slouží 
ustanovení občanského zákoníku, podle kterého nájem skončí, jestliže se nájemce 
chová tak, že nájem lze považovat bez jakýchkoliv pochybností za skončený. „Ovšem 
jak soudy, tak soudní exekutoři doporučují domáhat se i v takové situaci skončení nájmu 
soudní cestou a poté podat žalobu na vyklizení jako v ostatních případech, kdy se 
nájemce brání skončení výpovědi a odevzdání bytu,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, 
ředitelka spotřebitelské organizace dTest.  

Předání bytu je vhodné řešit dopředu v nájemní smlouvě. Ta může totiž ošetřovat i to, 
jak naložit s úpravami v bytě provedenými nájemcem. V praxi se často objevuje spor 
o to, jestli musí nájemce odevzdat čerstvě vymalovaný byt. Máte-li to napsáno ve 
smlouvě, nejde o nepřiměřené ustanovení, protože nájemce má malovat byt v rámci 
běžné údržby i během trvání nájmu. Také ale záleží na délce nájemního vztahu. Čím 
delší doba, tím spíše platí povinnost byt vymalovat. Když jakožto nájemce změníte barvu 
výmalby, musíte před odchodem vymalovat stěny bytu původní barvou. Pokud byste ale 
měli ve smlouvě uvedeno, že za nevymalování bytu musíte zaplatit částku výrazně 
překračující náklady na takové vymalování, jednalo by se o neplatné ustanovení. Šlo by 
totiž o nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu a taková je zakázána. 

Praktické je vyhotovit protokol o převzetí bytu i o jeho předání zpět pronajímateli. 
Součástí protokolů by měla být i fotodokumentace nebo videonahrávka zachycující stav 
bytu. Pomůže vám to snáze porovnat stav bytu na začátku a na konci nájmu. Nájemce 
by totiž – pokud není dohodnuto jinak – měl odevzdat byt ve stavu odpovídajícím 
běžnému opotřebení. „Pronajímatel má díky protokolům důkaz pro požadování případné 
náhrady škody, naopak nájemce se eventuálně může bránit, že je zdokumentováno, že 
závady v bytě existovaly již při jeho předání. Pronajímatel může například požadovat 
opravu nábytku či podlahy zničené zvířetem nájemce,“ vysvětluje Eduarda Hekšová. 
Protokol může také sloužit jako důkaz o tom, kdy byl nájem ukončen, a o stavech energií 



 

ke dni předání bytu. Tyto údaje jsou důležité pro závěrečné vyúčtování, které může 
pronajímatel provést někdy i měsíce po odevzdání bytu v závislosti na termínech 
vyúčtování od dodavatelů energií a vody. 

Pokud ukončujete nájem, budete muset řešit i smlouvu o dodávkách elektřiny nebo 
plynu, jestliže je vedena na vás. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět, ovšem 
smlouvu na dobu určitou si obvykle budete muset „vzít“ s sebou do nového odběrného 
místa. Alespoň pokud se nedomluvíte s pronajímatelem, že v ní bude pokračovat nový 
uživatel bytu. Stěhování jako důvod výpovědi smlouvy na dobu určitou uznávají jen 
někteří dodavatelé, jiní požadují za předčasné ukončení smlouvy pokutu. „To se však 
změní od 1. ledna 2022, kdy nabude účinnosti novela energetického zákona, která vám 
nově v tomto případě umožní smlouvu vypovědět bez jakékoliv sankce,“ uzavírá 
Eduarda Hekšová.  

 
Kontakt pro média: 
Jaroslav Švehla, svehla@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874 
 
dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem 
spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, 
varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva 
účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) 
a evropské spotřebitelské organizace BEUC. 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní 
mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu 
volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se 
tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají. 
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