
Postup při ukončení nájmu v městském 
bytě a předání pronajímateli 

 
 
1. Nájemce předá byt, případně další pronajaté prostory umístěné mimo byt pronajímateli 

vyklizené a uklizené, ve stavu, v jakém byt přebíral při sjednání nájemní smlouvy, 
s přihlédnutím k běžnému opotřebení spojeným s užíváním bytu. Škody vzniklé na vybavení 
bytu, zařizovacích předmětech, dveřích, oknech nad rámec běžného opotřebení je nájemce 
povinen pronajímateli uhradit, chybějící zařízení doplnit nebo se dohodnout na finanční 
úhradě. Technické zhodnocení bytu provedeného nájemcem se souhlasem pronajímatele 
za doby trvání nájmu je součástí bytu a nájemce nemá nárok na finanční úhradu, pokud 
není písemně dohodnuto před ukončením nájmu jinak. 

 
2. Nájemce vypoví smlouvu s dodavateli el.energie a plynu, zajistí po dohodě s pracovníky 

energetické společnosti demontáž měřidel před fyzickým předáním bytu bytovému 
technikovi. 

 
3. Nájemce odstraní v bytě veškeré skoby, háčky, hřebíky, hmoždinky a věšáky, zasádruje 

otvory. Provedení malby pronajatých prostor není povinností nájemce. 
 
4. Nájemce odstraní tapety, dřevěná a polystyrénová obložení. 
 
5. Nájemce dohodne termín předání bytu s bytovým technikem. Při fyzické přejímce předá 

nájemce bytovému technikovi klíče od bytu, vstupních dveří domu i dalších pronajatých 
prostor umístěných mimo byt a od poštovní schránky. 

 
6. O fyzické přejímce bytu je sepsán písemný protokol, ve kterém jsou uvedeny případné 

nedostatky zjištěné v bytě bytovým technikem a způsob jejich vyřízení. Nájemce uvede 
novou doručovací adresu pro doručení písemností souvisejících s nájmem (vyúčtování 
služeb, informace o výplatě kauce, faktury v případě zjištěné škody apod.). Pro případ 
výplaty kauce uvede nájemce číslo účtu, na který mu pronajímatel kauci zašle. Maximální 
termín na výplatu kauce je uveden ve smlouvě o kauci (1–3 měsíce po ukončení nájmu). 
Protokol je podepsán bytovým technikem a nájemcem bytu. Kopii předávacího protokolu 
obdrží na vyžádání nájemce. 

 
7. V případě, že nájemce má platnou nájemní smlouvu, je o ukončení nájmu vyhotovena 

písemná dohoda, kterou při předání bytu nájemce podepíše. Nájemce obdrží 1 vyhotovení 
písemné dohody. Při ukončení nájmu v průběhu kalendářního měsíce obdrží nájemce nový 
evidenční list. 

 
8. Po podpisu dohody pronajímatel automaticky ukončení výběr plateb za užívání bytu 

v případě, že nájemce hradil tyto platby přes SIPO. Ukončení plateb prostřednictvím trvalého 
příkazu z účtu zajistí nájemce. 

 
 
 
 
 
V Bohumíně 25. dubna 2012 


