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Nájemní podmínky při přechodech nájmů a výměnách bytů po 1. 7. 2019 

 

V souvislosti s úpravou nájemních podmínek v bytech ve vlastnictví města Havířova na základě 

usnesení Rady města Havířova č. 595/12RM/2019 ze dne 15.04.2019 se stanoví tato pravidla 

pro uplatnění sazeb nájemného při přechodech nájmů a výměnách bytů, ke kterým dojde  

po 1. 7. 2019: 

 

1.  Přechod nájmu po nájemci na dobu neurčitou se zvýhodněnou sazbou do 30. 6. 2023 

 

Přechází-li nájem bytu po zemřelém nájemci ve smyslu příslušných ustanovení občanského 

zákoníku, vstupuje osoba, na kterou nájem přešel, do práv a povinností zemřelého nájemce. 

Zásadně platí, že nájem bytu po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, 

kdy nájem přešel. Pokud byl tedy původní nájem sjednán na dobu neurčitou, v důsledku 

přechodu nájmu se sjednaná doba nájmu mění na dobu určitou 2 let. V těchto případech bude 

po 1. 7. 2019 postupováno takto:   

 osoba, na kterou nájem přešel, řádně zaplatí stanovenou jistotu bezprostředně po přechodu 

nájmu 

 osoba, na kterou nájem přešel, není povinna bezprostředně po přechodu nájmu sepisovat 

notářský zápis se svolením k vykonatelnosti 

 při přechodu nájmu zůstane zachována sazba nájemného, včetně přiznaných slev a 

zvýhodnění, do uplynutí doby určité 2 let od přechodu nájmu (ledaže by došlo k zániku 

nároku na slevu např. z důvodu zateplení domu) 

 po uplynutí doby určité 2 let od přechodu nájmu lze nájemní smlouvu prodloužit běžným 

postupem dle Zásad, s tím, že podmínkou prodloužení nájemní smlouvy bude sepis 

notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a bude upravena sazba nájemného na 

aktuální sazbu, přičemž se se již neuplatní sleva při fixaci do r. 2023,     

 

2. Přechod nájmu po nájemci na dobu určitou 

 

Rozdíl oproti situaci dle bodu 1 výše spočívá v tom, že původní sjednaná doba nájmu bude 

zpravidla kratší než 2 roky, proto nájem po přechodu zpravidla neskočí až uplynutím 2 let, 

nýbrž uplynutím (kratší) původně sjednané doby nájmu. Současně v těchto případech platí, že 

sazba zemřelého nájemce nebude zvýhodněna o slevu při fixaci do r. 2023. V těchto případech 

bude po 1. 7. 2019 postupováno takto: 

 osoba, na kterou nájem přešel, řádně zaplatí stanovenou jistotu bezprostředně po přechodu 

nájmu 

 osoba, na kterou nájem přešel, není povinna bezprostředně po přechodu nájmu sepisovat 

notářský zápis se svolením k vykonatelnosti 

 při přechodu nájmu zůstane zachována sazba nájemného (ledaže by došlo k zániku nároku 

na slevu např. z důvodu zateplení domu) 

 po uplynutí doby určité lze nájemní smlouvu prodloužit běžným postupem dle Zásad, s tím, 

že podmínkou prodloužení nájemní smlouvy bude sepis notářského zápisu se svolením 

k vykonatelnosti a bude upravena sazba nájemného na aktuální sazbu 

 

3. Výměna bytu (vzájemně mezi nájemci MRA) 

 

Postup při výměnách bytů je obecně řešen Zásadami pro uzavírání nájemních smluv k 

uvolněným bytům v majetku města Havířova. Obecně platí, že pro nájemce, kteří plní své 

povinnosti, zůstává při výměně bytu zachována původní sjednaná doba nájmu z předchozího 

bytu, a v ostatním se uplatní podmínky jako pro novou nájemní smlouvu (např. stanovení 
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jistoty, úprava výše nájemného, sepis NZ se svolením k vykonatelnosti, práva a povinnosti 

smluvních stran, apod.). Chybí však přechodné pravidlo ve vztahu k zachování či nezachování 

zvýhodnění (fixace) nájemného do r. 2023 pro nájemce na dobu neurčitou. V případech výměny 

bytů vzájemně mezi nájemci MRA bude po 1. 7. 2019 postupováno takto:      

 nájemci, který řádně plní své povinnosti a kterému vznikl nárok na slevu při fixaci 

nájemného do r. 2023, bude sleva při fixaci zachována i v rámci nové nájemní smlouvy (v 

novém bytě) po celou dobu platnosti slevy (tj. do 30. 6. 2023) 

 sleva při fixaci je nepřenositelná mezi nájemci navzájem, tzn. že nájemce, který na slevu při 

fixaci v původním bytě neměl nárok, nezískává nárok na slevu po původním nájemci a 

v novém bytě mu tedy bude stanovena řádná aktuální sazba nájemného 

 

4. Přidělení nového bytu dosavadnímu nájemci 

 

V případě, že bude v souladu s aktualizovaným zněním Zásad pro uzavírání nájemních smluv 

k uvolněným bytům v majetku města Havířova stávajícímu nájemci z mimořádných důvodů 

přidělen jiný byt a dosavadní byt bude vrácen, platí obdobné podmínky jako při výměně bytu 

dle bodu 3., tzn: 

 

 nájemci, který řádně plní své povinnosti, zůstane zachována původní sjednaná doba nájmu 

z předchozího bytu, a v ostatním se uplatní podmínky jako pro novou nájemní smlouvu 

(např. stanovení jistoty, úprava výše nájemného, sepis NZ se svolením k vykonatelnosti, 

práva a povinnosti smluvních stran, apod.). 

 nájemci, který řádně plní své povinnosti a kterému vznikl nárok na slevu při fixaci 

nájemného do r. 2023, bude sleva při fixaci zachována i v rámci nové nájemní smlouvy (v 

novém bytě) po celou dobu platnosti slevy (tj. do 30. 6. 2023) 

 

 

 

 


