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Výpověď společného nájmu bytu jedním ze společných nájemců 
dle ust. § 2286 občanského zákoníku 

 
 
Na základě nájemní smlouvy ze dne ……………………. sjednané na dobu určitou do ………………./neurčitou* 

užíváme byt č. ……… nacházející se v domě č.p. ……………… na adrese 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tímto nájem bytu vypovídám z důvodu: ** 

 pořízení vlastního bydlení 

 získání práce v jiné obci 

 přestěhování do jiné obce 

 tíživé sociální situace (např. ztráta zaměstnání) 

 jiný důvod:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 odmítám uvést (důvod výpovědi není třeba uvádět u výpovědi nájmu bytu sjednaného na dobu 
neurčitou) 

 

 
Jméno a příjmení nájemce podávajícího výpověď:………………………………………………………………………………… 
 
Budoucí adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Číslo účtu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Email:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Výpovědní doba je tříměsíční a běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co 

výpověď došla pronajímateli. 

 

Výše uvedený byt bude/budou užívat jako výlučný nájemce/společní nájemci nadále pouze  

 

…………........................................................................................................................................................ 
(jméno, příjmení, datum narození, bydliště) 

 

Prohlašuji, že jsem s touto výpovědí výše uvedeného/uvedené nájemce seznámil/a a jsem si vědom/a 

právních následků případného nepravdivého prohlášení.  
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Poučení o zpracování osobních údajů: 

Beru na vědomí, že: 

 na základě této výpovědi budou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 
(GDPR) a dalších právních předpisů na ochranu osobních údajů zpracovávány veškeré osobní údaje 
obsažené v této výpovědi, a to v nezbytném rozsahu, a uchovány pouze po dobu, která je nezbytně 
nutná k dosažení příslušného účelu; 

 zpracovatelem poskytnutých osobních údajů je společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČO: 
64084744, se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, která provádí zpracování pro správce - 
statutární město Havířov; 

 ke zpracování osobních údajů obsažených v této výpovědi může docházet za těmito účely: 
- pronájem bytů a nebytových prostor ve vlastnictví správce, 
- vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s užíváním bytů, nebytových prostor a ubytovny 

Střední 3, Havířov-Šumbark ve vlastnictví správce, 
- výkon práv a povinností správce jakožto vlastníka bytů či nebytových prostor vůči jejich 

uživatelům, kteří nejsou nájemci (zejm. uživatelé bez právního důvodu), 
- řešení škodních událostí na majetku správce nebo škody způsobené třetím osobám 

v souvislosti se správou nemovitých věcí. 
 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Poučením o zpracování osobních údajů při správě nemovitých věcí, 

které je k dispozici na internetových stránkách zpracovatele https://www.mra.cz/pronajmy/ochrana-

osobnich-udaju/ a obsahuje podrobnější informace o způsobu zpracování osobních údajů ve vztahu 

k výše uvedeným účelům. 

 
 
 
V Havířově dne ……………………………. 

…………………………………………. 
                                                            podpis nájemce 

 
Pozn.:  * sjednanou dobu nájmu zakroužkujte   

** konkrétní důvod výpovědi zakroužkujte 
 
 

 
Potvrzení o doručení výpovědi: *** 

 

Výpověď byla doručena dne ……………………………………………. 

 

Nájem výše uvedeného bytu pro osobu podávající výpověď skončí dne ………………………….. 
 
 
 
V Havířově dne …………………………. 
 

………………………………………………. 
     podpis  

 
Pozn.: *** vyplní evidence nájmu společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. 
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