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ůže podnikat  Ochranka hlídá, aby se do prostor už nedostala

Pozor!
V pronajatých prostorách si 

nemůžete dělat, co se vám zlíbí

Jestliže se u soudu naopak 

prokáže, že nájemníci za-

sahovali do úprav nemo-

vitosti za zády pronají-

matele a odmítli uvést 

prostory do původního 

stavu, bude jejich vý-

pověď platná. „Podle 

občanského zákoní-

ku má nájemce prá-

vo provést změnu 

věci jen s  předchozím pí-

semným souhlasem prona-

jímatele. Jakmile o to pro-

najímatel požádá, musí ná-

jemce uvést věci do původ-

ního stavu. Jestliže to neu-

dělá, může pronajímatel 

skutečně vypovědět nájem 

bez výpovědní doby,“ uve-

dl právník Jiří Hartmann. 

Příběh dále sledujeme!

www.blesk.cz a TV Relax

OMBUDSMAN
 BLESKU

Právní zástupce podnikatelů: 
Až soud může určit, jestli je

výpověď z nájmu platná
Právník paní Šůsové podal 
žalobu na okresní soud kvů-
li přezkoumání oprávnění vý-
povědi. „Nikde není stanove-
no, že když dostanou klienti 

výpověď, musí vyklidit neby-
tové prostory. Je velmi smut-
né, že se tento spor řeší de 
facto na ulici pomocí ochran-
ky,“ řekl Blesku Jiří Vágner.

JUDr. Jiří Hartmann:
Důležité budou důkazy

Klíčový je podle Om-
budsmana Blesku 
souhlas pojišťovny 
se stavební úpra-
vou „Za situace, 
kdy již byla podá-
na žaloba na pře-
zkoumání opráv-
něnosti výpově-
di, bude nyní roz-
hodující, zda se 
podaří nájemcům 

v  soudním řízení pro-
kázat, že ke stavebním 
změnám udělil pronají-
matel písemný souhlas,“ 
řekl Blesku právník. Jest-
liže se prokáže, že pro-
najímatel udělil písemný 
souhlas, pak prý nevzni-

kl důvod k podání vý-
povědi. „Za takových 

okolností bude ná-
jemce v  soudním ří-
zení pravděpodob-
ně úspěšný,“ dodal 
Hartmann. Pokud 

by spor Šůsovi vyhrá-
li, mohli by zpětně po-
žadovat náhradu ško-
dy za ušlý zisk a veške-

ré náklady.

Rada:

líč ý j

JUDr. Jiří JUDr. Jiří 
HartmannHartmann

„Až soud může určit, jestli je naše „Až soud může určit, jestli je naše 
výpověď z nájmu platná. Já ale do té výpověď z nájmu platná. Já ale do té 
doby nemůžu podnikat, už teď jsem doby nemůžu podnikat, už teď jsem 
přišla o statisíce,“ rozhořčovala se přišla o statisíce,“ rozhořčovala se 
paní Šůsová. paní Šůsová. 

Do domu, ve kterém Do domu, ve kterém 
provozovala swingers provozovala swingers 
club, se nemá šanci club, se nemá šanci 
dostat. Z druhé strany dostat. Z druhé strany 
zámku jsou klíče zámku jsou klíče 
a hned za dveřmi a hned za dveřmi 
ochranka, která objekt ochranka, která objekt 
hlídá 24 hodin denně. hlídá 24 hodin denně. 

Paní Sůsová: „N eprávemeprávem
mě vyhodili z ná jmu“ jmu“ 
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