
Právě postavení dalších osob je třeba právními předpisy upra-
vit – a také se tak děje, aby nevznikaly pochyby o vzájemných 
právech a povinnostech.

Jedním z institutů upravujících tuto tematiku pro případ smr-
ti nájemce je přechod nájmu bytu. Použije se, pokud má byt 
jediného nájemce (a nejedná se tedy o společný nájem bytu), 
který zemře. V bytě s ním mohou žít i další osoby, které v  ta-
kovém případě nejsou odkázány na libovůli pronajímatele ve 
věci jejich dalšího bydlení; nájem totiž přechází na ně, místo 
aby se smrtí původního nájemce zanikl, jak se to může dít u ji-
ných právních vztahů. Těmito osobami, na které nájem může 
přejít, jsou:

             • manžel

             • partner

             • rodič

             • sourozenec

             • zeť

             • snacha

             • dítě

             • vnuk

Žila-li v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti jiná osoba, nespada-
jící do výčtu uvedeného výše, přejdou na ni práva a povinnosti 
vyplývající z  nájmu jen v  případě, že s  jejím bydlením v  bytě 

nájemce za života souhlasil. Pro takový souhlas je zákonem 
vyžadována písemná forma.

Splňuje-li více osob podmínky pro přechod nájmu, stávají 
se nájemci „společně a  nerozdílně“ – jedná se o  právnic-
ký termín, který značí, že odpovídají za záležitosti spojené 
s  nájmem (např. hrazení nájemného) všichni. Pronajímatel 
může požadovat celou částku po každém z nich – jakmile je 
uhrazena, může plátce požadovat po ostatních jejich (rovné) 
podíly.

Příklad: pokud je nájemné 10.000 Kč a byt užívají 4 osoby, pro-

najímatel může tuto částku požadovat po každé z nich v plné 

výši. Dejme tomu, že osoba A tuto částku zaplatí – poté může 

po každém ze zbývajících tří požadovat 2.500 Kč.

Výjimku z této zásady tvoří případ, kdy je mezi osobami užíva-

jícími byt nájemcovo dítě – tehdy přechází nájem pouze na něj 

(resp. na ně, je-li jich více – a opět společně a nerozdílně).

Na jak dlouho nájem přechází?

Obecně platí, že nájem po přechodu skončí nejpozději 

uplynutím 2 let.

Výjimku tvoří dva případy:

• Přešel-li nájem na osobu, která dosáhla v okamžiku pře-
chodu 70 let věku, zůstává doba nájmu taková, jaká byla 
sjednána.

• Přešel-li nájem na osobu mladší 18. let, nájem skončí nej-
později dnem, kdy tato osoba dosáhne 20 let věku (nedo-
hodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak).

Musí nájem
nutně přejít
a pokračovat?

Ne, nemusí. Každá osoba 
splňující podmínky pro 
přechod nájmu může do 
jednoho měsíce od smrti 
nájemce písemně oznámit 
pronajímateli, že v  nájmu 

pokračovat nechce. Dnem 
tohoto oznámení nájem 
zaniká.

Jak je to s družstevními byty

Nejedná-li se o společný nájem manželů, přechází smrtí ná-
jemce jeho členství v  družstvu na dědice, kterému připadl 
v dědickém řízení členský podíl. 

Pokud je dědiců více, pak by měli v dědickém řízení uzavřít 
dohodu o tom, kdo z nich bude dědicem tohoto členského 
podílu. Osoby, které členský podíl nezdědí, pak budou vy-
pořádány (dle obvyklé hodnoty členského podílu, který by 
jim připadl jako dědictví). Tato dohoda musí být schválena 
soudem. Pokud se dědicové nedohodnou, pak soud potvrdí 
nabytí členského podílu a nájemního práva všem. Zde však 
nastává problém, protože společný nájem družstevního 
bytu může vzniknout pouze mezi manžely. Všichni dědicové 
tedy nájemní smlouvu družstevního bytu uzavřít nemohou. 
Pokud se nedokážou dohodnout, bylo by zřejmě nutno řešit 
spor opět soudně - žalobou na zrušení spoluvlastnictví člen-
ského podílu.

Speci&cká situace u manželství

Zemře-li jeden z manželů, jediným nájemcem se stane po-

zůstalý manžel. Občanský zákoník zde předpokládá před-
chozí společný nájem bytu manžely - o ten se jedná v napro-
sté většině případů. 
Mají-li manželé v  nájmu byt družstevní, je třeba rozlišovat, 
zda bylo členství v  družstvu nabyto před nebo za trvání 

manželství. Bylo-li totiž nabyto za trvání manželství, člen-
ský podíl v  družstvu náleží pozůstalému manželovi, který 
zároveň zůstává členem družstva. Pokud ale zemřel manžel, 
který členství v družstvu nabyl před uzavřením manželství, 
přechází nájem a  členský podíl v  družstvu na jeho dědice 
(kterému připadl členský podíl v dědickém řízení).

Pozor, výjimka!

Celý institut přechodu nájmu bytu neplatí (a tedy se nepou-
žije), jedná-li se o byt zvláštního určení. Tak se označují byty 
zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob 
a byty v domech zvláštního určení.

Nájem bytu je zá-
konem chráněný vztah 
mezi pronajímatelem 
a nájemcem, který umož-
ňuje nájemci užívat před-

mětný byt k  zajiště-
ní bydlení pro něj 
a další osoby.
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