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ÚVOD1.
Pokud není nájemné každoročně zvyšováno nejméně o
inflaci, tak jeho reálná hodnota trvale klesá. Pro udržení
reálné hodnoty nájmu, je třeba sjednat v nájemní smlouvě
způsob, jakým bude nájemné navyšováno. Vyhnete se tak
drahým a zbytečným soudním tahanicím.
Pro udržení reálné hodnoty nájmu se sjednává v nájemní
smlouvě tzv. inflační doložka. 
 
Inflační doložka pomáhá k tomu, aby výše nájemného
dlouhodobě odrážela reálnou hodnotu, na které jste se
s nájemcem dohodli při podpisu nájemní smlouvy, a to i při
růstu cenové hladiny. 
 
Pokud nebudete udržovat reálnou hodnotu nájmu,
omezuje se vaše schopnost investovat do oprav a
rekonstrukcí, které by zlepšily kvalitu bydlení.
 
Inflační doložka je současně ochranou nájemce před
skokovým zvyšováním nájemného. Na základě sjednané
inflační doložky může nájemce objektivně předvídat své
náklady spojené s úhradou nájemného.
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2.
Podmínky
pro
zvyšování
nájemného
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Nájemné lze zvyšovat:
Každoročně na základě ujednání v nájemní
smlouvě dle § 2248
 
„Strany si mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného.“
 
Komentář
Smluvní strany si mohou ujednat, že nájemné se bude
každoročně zvyšovat o:
 
a. Pevně danou finanční částku.
 
b. Dohodnuté procento z výše nájemného placeného
předcházející rok.
 
c. Míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního
indexu spotřebitelských cen zjištěnou Českým statistickým
úřadem nebo jeho nástupcem nebo jiným indexem
specifikovaným v nájemní smlouvě.

 
Podstatnou výhodou souhlasného ujednání smluvních
stran dle § 2248 je, že dohoda stran má přednost před

dalšími způsoby stanovenými zákonem. Na druhou stranu
sjednaná inflační doložka zásadně vylučuje zvyšování

nájemného soudní cestou postupem dle § 2249 OZ.
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Dohodou stran nebo na základě rozhodnutí soudu,
ale za podmínky, že navržené nájemné nebude
přesahovat srovnatelné nájemné obvyklé v daném
místě spolu s tím, k němuž již došlo v posledních
třech letech.
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Podmínky pro zvyšování  nájemného
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3 Dohodou stran nebo na základě rozhodnutí soudu
v případě, že pronajímatel realizoval stavební
úpravy, které trvale zlepšují užitnou hodnotu
pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v
domě, anebo mají za následek trvalé úspory
energie nebo vody. V takovém případě se
pronajímatel může dohodnout s nájemci na
zvýšení nájmu, ale nejvýše však o deset procent z
účelně vynaložených nákladů ročně.
 



3.
Platnost
inflační
doložky
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Obecně platí, že platná jsou ujednání, která byla učiněna osobami
svéprávnými, oprávněnými ve věci jednat a nebyla učiněna v tísni,
v rozrušení nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dále musí
být ujednání určitá.
 
Což v tomto případě znamená, že musí být:
 
Nezaměnitelně sjednána nová výše nájemného nebo způsob, jak
jej vypočítat.
 
Inflační doložka musí obsahovat datum, k jakému bude docházet
ke zvyšování nájemného. Zvyšovat nájemné na základě uzavřené
inflační doložky lze přitom jen jednou ročně. Může se tak dít
k datu výročí uzavření nájemní smlouvy nebo na počátku
každého kalendářního roku v okamžiku, kdy byla vyhlášena
Českým statistickým úřadem míra inflace za předcházející rok. 
 
V případě, že je nájemné navyšováno na základě inflace za
předcházející kalendářní rok používá se index spotřebitelských
cen (nebo jiný index), který je v doložce uveden.
 
 

Přesné označení indexu je velmi důležité pro
platnost inflační doložky.

 
 
 

V případě, že by doložka neobsahovala konkrétní 
index, podle kterého se řídí, byla by jako neurčité

ujednání neplatná. 
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Platnost  inf lační  doložky

Do inflačních doložek se používá některý z indexů
spotřebitelských cen zveřejňovaných Českým statistickým
úřadem.
 

Nejčastěji používaným indexem je míra inflace
vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen. Ta vyjadřuje procentní změnu
průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců

proti průměru 12 předchozích měsíců.
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4.
Umístění
inflační
doložky
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Umístění  inf lační  doložky
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Ideální je, pokud
je inflační doložka součástí

nájemní smlouvy. Vyhnete se
tak všem možným chybám

při sjednávání dodatku
nájemní smlouvy.



5.
Promlčení
nároků
vyplývajících
z inflační
doložky
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Promlčení  nároků vyplývaj íc í ch  z  inf lační
doložky

Ke zvýšení nájemného na základě inflační doložky dochází
automaticky. 
Přesto je lepší nájemce na zvýšení nájemného upozornit
písemně doporučeným dopisem. Upozornění by mělo
obsahovat novou výši nájemného a datum od jakého je nájemce
povinen platit zvýšené nájemné. 
 
V případě, že svého práva na zvýšení nájemného nevyužijete,
měli byste o tomto svém rozhodnutí nájemce taktéž
informovat. Vyhnete se, tak situacím, kdy nájemce neví, jakou
výši nájemného má od nového období platit. 
 
 

Pro pronajímatele je důležité, že částky
odpovídající rozdílu mezi zvýšenou a původní

výší nájemného se promlčují v tříleté
promlčecí době.



6.
Inflační
doložka a
její vliv na
ekonomiku
investice
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In f lační  doložka a  je j í  v l iv  na ekonomiku
invest ice
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Pravidelné zvyšování nájemného na základě inflační doložky
velmi významně ovlivňuje efektivitu investovaných finančních
prostředků. 
 
 

Mimořádně příznivě se na celkovém hospodaření
projevuje při větším množství investičních

nemovitostí.
 

 
Zvlášť důležité, je zvyšování nájemného v případě, že investiční
nemovitost byla zakoupena na základě úvěru. V takovém případě
lze v budoucnu očekávat zvyšování úrokových sazeb.

 
 

Pravidelné zvyšování nájmu může zvýšení 
úrokových sazeb zcela eliminovat a zachovat

finanční stabilitu celé investice.
 



7.
Tabulka
průměrné
roční inflace
od roku
2000
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Tabulka průměrné roční  inf lace  od roku 2000

Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného
indexu spotřebitelských cen (průměr posledních 12 měsíců proti
průměru 12 předchozích měsíců) činila v České republice: 
 
 V ROCE 2000.................................3,9 %

V ROCE 2001.................................4,7 %
 
V ROCE 2002.................................1,8 % 
V ROCE 2003.................................0,1 %
 
V ROCE 2004.................................2,8 % 
V ROCE 2005.................................1,9 %
 
V ROCE 2006.................................2,5 % 
V ROCE 2007.................................2,8 %
 
V ROCE 2008..................................6,3 % 
V ROCE 2009 .................................1,0 %

V ROCE 2010..................................1,5 % 
V ROCE 2011..................................1,9 %

 
V ROCE 2012..................................3,3 % 
V ROCE 2013..................................1,4 %

 
V ROCE 2014..................................0,4 % 
V ROCE 2015..................................0,3 %

 
V ROCE 2016..................................0,7 %
V ROCE 2017..................................2,5 %

 
V ROCE 2018 ..................................2,1%
V ROCE 2019 .................................2,8 %
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8.
Vzory
inflační
doložky



Vzory inf lační  doložky
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„Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn
jednostranně zvýšit nájemné, a to vždy k 1. březnu daného roku o
míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem nebo
jeho nástupcem, za předchozí kalendářní rok. 
 
V případě, že pronajímatel tohoto práva využije, oznámí tuto
skutečnost spolu s výší nového nájemného písemně nájemci
nejpozději do 15. února daného roku. 
 
Nájemce se zavazuje od prvního dne následujícího měsíce toto
zvýšené nájemné platit. Za základ pro výpočet inflačního navýšení
v dalších letech se bere vždy nájemné, které měl nájemce zaplatit
v předchozím měsíci.“
 

 
Termín zvýšení nájemného si pronajímatel určuje
sám. Pokud by zvýšení nájmu mělo proběhnout od

začátku roku musí pronajímatel vzít v úvahu termín v
kterém Český statistický úřad obvykle zveřejňuje míru

inflace na předcházejí kalendářní rok a termín
vyměření výše daně z nemovitostí.

ZÁKLADNÍ INFLAČNÍ DOLOŽKA
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„Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn
jednostranně zvýšit nájemné, a to vždy k 1. březnu daného roku o
míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem nebo
jeho nástupcem, za předchozí kalendářní rok. 
 
V případě, že pronajímatel tohoto práva využije, oznámí tuto
skutečnost spolu s výší nového nájemného písemně nájemci
nejpozději do 15. února daného roku. 
 
Nájemce se zavazuje od prvního dne následujícího měsíce toto
zvýšené nájemné platit. Za základ pro výpočet inflačního navýšení
v dalších letech se bere vždy nájemné, které měl nájemce zaplatit
v předchozím měsíci.“
 
„Smluvní strany se dále dohodly, že pronajímatel je oprávněn
jednostranně zvýšit nájemné, a to vždy k 1. březnu daného roku o
rozdíl mezi výši daně z nemovitostí uhrazenou v předcházejícím
kalendářním roce a výší daně z nemovitostí vyměřené pro rok
následující rozpočítaný na 12 kalendářních měsíců.“
 

 
Termín zvýšení nájemného si pronajímatel určuje
sám. Pokud by zvýšení nájmu mělo proběhnout od

začátku roku musí pronajímatel vzít v úvahu termín v
kterém Český statistický úřad obvykle zveřejňuje míru

inflace na předcházejí kalendářní rok a termín
vyměření výše daně z nemovitostí.

Vzory inf lační  doložky

VÍCESTUPŇOVÁ INFLAČNÍ DOLOŽKA



...a pár slov závěrem.

Čím méně práce si dáte s vytvořením co nejlepší nájemní smlouvy a se
zakomponováním inflační doložky, tím víc potenciálních problémů jste
si sami sobě připravili. 
Můžete mi věřit, že jejich případné řešení zabere mnoho času a o
penězích, které vás to bude stát, ani nemluvím.

Jestliže budete mít jakékoliv dotazy, 
neváhejte mne kontaktovat.
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Jiří Židů

jiri@tajemstviinvestovani.cz

Tajemství investování do nemovitostí

Těším se na naši společnou cestu investičním
světem!


