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Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu 
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost 
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat 
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla 
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – 
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb, 
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno,  

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva 

a prosazovat je v praxi!

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
Mečová 5
602 00 Brno

Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den 
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost 
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem 
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv 
částkou dle Vašich možností. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!

NájeMNé



Pro případ, že si strany neujednají zvyšování nájem-
ného ani toto zvyšování výslovně nevyloučí, platí 
pravidla regulující zvyšování nájemného:

•	 Nájemné lze zvýšit maximálně do výše srovna-
telného nájemného obvyklého v  daném místě 
(způsob jeho stanovení upravuje Nařízení vlády 
č. 453/2013 Sb.).

•	 Nájemné lze zvýšit maximálně o 20 % spolu se 
zvýšením, které se uskutečnilo v posledních 3 le-
tech.

•	 Nájemné lze zvýšit až po uplynutí 12 měsíců od 
posledního zvýšení nájemného.

Souhlasí-li nájemce se zvýšením nájemného tak, jak 
jej navrhl pronajímatel, zvyšuje se nájemné počína-
je 3. kalendářním měsícem po dojití návrhu prona-
jímatele na jeho zvýšení. Souhlas nájemce musí být 
písemný. 

Pokud se však nájemce nevyjádří ve lhůtě 2 měsíců 
od dojití návrhu na zvýšení nájemného, vzniká pro-
najímateli právo obrátit se na soud, aby ten určil výši 
nájemného až do výše srovnatelného nájemného 
obvyklého v daném místě. Návrh musí pronajímatel 
podat k soudu do 3 měsíců od uplynutí lhůty k vy-
jádření nájemce.

V případě, že nájemce žádá snížení nájemného, po-
stupuje se obdobně.

Placení nájemného

Nájemné se platí předem na každý měsíc (nebo jiné 
ujednané období), nejpozději do 5. dne příslušné-
ho platebního období. Lze si však sjednat i den jiný. 

Společně s nájemným se platí i zálohy nebo ná-
klady na služby, které zajišťuje pronajímatel. 

Pronajímatel nesmí požadovat po ná-
jemci jiné platby než nájemné a zálohy 
na poskytované služby!

Pokud mezi nájemcem a pronajímatelem vznikne 
spor o nájemné, lze se vyhnout podání výpově-
di nájmu ze strany pronajímatele pro neplacení 
nájemného tím, že nájemce složí sporné nájem-
né do notářské úschovy a vyrozumí o tom pro-
najímatele. Pronajímatel pak nemůže odmítnout 
poskytovat plnění spojená s nájmem, ani dát ná-
jemci výpověď pro neplacení nájmu (např. nájem 
bytu, vodu, elektřinu apod.) s  odůvodněním, že 
nájemce neplatí nájemné.

Jistota

Jistota slouží k zajištění pronajímatelových pohle-
dávek za nájemcem vyplývajících z nájmu, ať již 
se jedná o nájemné nebo o povinnost platit na 
opravy bytu apod. Po skončení nájmu je prona-
jímatel povinen jistotu vrátit a to i spolu s úroky 
alespoň ve výši zákonné sazby. Pokud nájemce 
pronajímateli dluží za nájemné nebo služby nebo 
byt odevzdal poškozený, může pronajímatel dluž-
nou částku z jistoty odečíst. Výše jistoty může být 
maximálně šestinásobek měsíčního nájemného.

Nájemné a jiné platby

Nájemným rozumíme úplatu poskytovanou za ná-
jem bytu. Do nájemného se však nezapočítává úpla-
ta za služby poskytované v  souvislosti s  nájmem 
(např. vodné, stočné, teplo apod.). Rozsah těchto 
služeb poskytovaných v  souvislosti s nájmem je 
ujednán v nájemní smlouvě, a pokud není, platí, že 
pronajímatel musí poskytovat:

•	 Dodávky vody.

•	 Odvoz a odvádění odpadních vod.

•	 Dodávky tepla.

•	 Odvoz komunálního odpadu.

•	 Osvětlení, úklid společných částí domu.

•	 Provoz výtahu, čistění komínů.

•	 Zajištění televizního a rozhlasového vysílání.

Výše nájemného musí být stanovena pev-
nou částkou. Pokud není výše nájemné-
ho ujednána, je nájemce povinen platit 
takové nájemné, jaké je v daném místě 
obvyklé pro nájem obdobného bytu za 
obdobných podmínek. 

Zvyšování nájemného

Zvyšování nájemného lze ve smlouvě vyloučit. 
V praxi to ale příliš časté nebude. Také je možné si 
přímo ve smlouvě určit způsob zvyšování nájemné-
ho. 


