EKONOMIKA
Mohou mi zvýšit
nájemné?
občanské judo
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ydlím v nájemním bytě. Nyní jsem dostala od pronajímatele –
fyzické osoby dopis, ve kterém mi oznamuje, že chce zvednout
nájemné v bytě, který si pronajímám, o 800 korun měsíčně. Mám
se vyjádřit, jestli s tímto navýšením souhlasím. Je pravdou, že kamarádky platí za nájemné vyšší částku než já. Ale nevím, jestli má
na zvyšování nájmu pronajímatel právo. Co se stane, když nebudu s navýšením nájemného souhlasit?
Marie V.
Co se týče jednostranného zvyšování nájemného, pak podmínky
takového zvyšování upravuje občanský zákoník, a to ve svých ustanoveních §2248 a §2249. Nejdříve je však nutné se vždy podívat do nájemní smlouvy. Je tomu tak z důvodu, že podmínky jednostranného
zvyšování nájemného si může pronajímatel s nájemcem sjednat v nájemní smlouvě. Zvyšování nájemného je také možné ve smlouvě zcela vyloučit. Dohoda má pak přednost před zákonem. Pokud zvyšování nájemného neřeší nájemní smlouva a pronajímatel se s nájemcem
nedohodne, postupuje se právě podle výše uvedených ustanovení občanského zákoníku. Podle těchto ustanovení pak pronajímatel může
v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše
srovnatelného obvyklého nájemného v daném místě. Zároveň je však
omezen tím, že navrhované zvýšení nesmí být vyšší než 20 % za poslední tři roky. Také platí, že pronajímatel může takto zvýšit nájemné pouze jedenkrát za 12 měsíců. Rovněž musí návrh splňovat další
stanovené podmínky, například musí obsahovat novou výši nájemného. Pokud nějaká zákonná náležitost chybí, pak se na takové jednání
pronajímatele nahlíží, jako by vůbec nebylo učiněno, a vy na takovou
písemnost nemusíte reagovat. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, je třeba, aby tento souhlas dal najevo do dvou měsíců od doručení návrhu. Následně pak, počínaje třetím kalendářním
měsícem po tom, co mu návrh došel, začne hradit zvýšené nájemné,
jak mu bylo navrženo. Jestliže však nájemce neodsouhlasí návrh na
zvýšení nájemného, může se pronajímatel domáhat zvýšení nájemného u soudu. Žalobu o zvýšení nájemného musí podat do tří měsíců
a přiložit doklad o tom, že nájemci předložil písemný návrh na zvýšení a dodržel při navýšení 20% hranici či limit obvyklého nájemného.
V soudním řízení může pronajímatel navrhnout zvýšení i přesahující 20% limit, a to až do výše obvyklého nájemného. Soudní řízení tak
nemusí být pro nájemce výhodné. Zvažte proto, jestli je zvýšení adekvátní a splňuje výše uvedené podmínky. V případě nejistoty, například ohledně náležitostí návrhu pronajímatele, se můžete obrátit na
naši poradnu.
Romana Najvertová
Občanská poradna Charity Opava
Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu
na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu
osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava
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Nové trolejbusy pro Opavu
Dopravní podnik koupil vozy za 57 milionů
Pětici nových
trolejbusů
Škoda 32 Tr v karosérii nové
generace letos obdrží Městský dopravní podnik Opava. Náklady ve výši zhruba
57 milionů korun z větší části uhradí evropské dotace.
Moderní
nízkopodlažní
vozy pomohou obnovit vozový park trolejbusů, ve kterém
je aktuálně přes třicet vozidel.
Dopravnímu podniku je dodá
největší evropský výrobce trolejbusů, plzeňská firma Škoda Electric. „Trolejbusy budou plně klimatizované, vozy
nabídnou prostorný interiér,
moderní informační systém s
LED obrazovkami nebo komplexní kamerový systém monitorující interiér i nejbližší okolí vozu,“ říká obchodní
manažer Škody Electric Radek Kapr. Stejná společnost
dodala před dvěma lety do
slezské metropole deset moderních trolejbusů na elektrický pohon. „Dnes v Opa-
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Trolejbus Škoda 32 Tr na Horním náměstí. Na rozdíl od předchozí desetikusové série nebude pět nových vozů jezdit na elektrický pohon.
vě běžně jezdí i na místech doplňuje Kapr. Pět nízkopod- lejbus bude stát 11,5 milionu
bez instalovaného trolejové- lažních vozů, které však na korun. Oproti prvnímu konho vedení. Dopravní podnik rozdíl od předchozích deseti traktu na deset stejných trotak má široké možnosti vyu- kusů nebudou vybaveny bate- lejbusů tak budou o dva mižití, není omezen jen klasic- riemi, vyjde na 57,6 milionu liony korun za kus levnější.
(tep)
kou sítí trolejbusových linek,“ korun bez DPH. Jeden tro-

Trhy povede provozovatel kina
Všechny tři městské trhy
budou mít nového organizátora. Lukrativní zakázku získal dosavadní provozovatel kina Mír Martin
Žižlavský.
Před osmi lety rozjel po letech stagnace v Opavě farmářské trhy podnikatel Ro-
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bert Landkaš. Po ukončení jeho smlouvy
usoudili tehdejší radní, že z takto úspěšné akce má mít příjem především město.
Proto magistrát převzal pořádání farmářských, vánočních i velikonočních trhů na
sebe. Současné vedení Hlásky ale vyhodnotilo, že se naopak jedná pro město o fi-

krátce

Samaras buduje nové sídlo Kofoly
Hradecký podnikatel a majoritní vlastník Kofoly Jannis Samaras se pustil do revitalizace nového sídla nápojové společnosti. Firma koupila budovu takzvaných
Nových koupelen v ostravských Dolních Vítkovicích.
„Naskytla se nám výjimečná příležitost stát se součástí Dolní oblasti Vítkovice, která se v posledních letech proměnila v jedinečné vzdělávací, společenské a kulturní centrum,“ říká spolumajitel firmy René
Musila a dodává, že součástí připravovaného projektu bude interaktivní návštěvnická stezka, která představí historii značky i společnosti Kofola. Realizace projektu začne v první polovině tohoto roku, část
nákladů pokryje dotace z Evropské unie. Dokončení prací je odhadováno do roku 2022.
(tep)
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hledá pracovníka na pozici

všeobecná sestra
s platnou registrací
Náplň práce:

poskytování zdravotní péče v nepřetržitém provozu,
vedení zdravotnické dokumentace,
dodržování hygienicko-epidemiologického režimu
v souladu s právními předpisy.
Mzdové zařazení:

10. platová třída + příplatky+ benefity.
Nástup:

možný ihned dle dohody.
Kontaktní osoba:

Renáta Paverová,
E-mail: mzdova@ddopava.cz
Tel: 553 712 183, 723 755 728

www.ddopava.cz
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Podle zástupců magistrátu má Martin Žižlavský s pořádáním trhů
zkušenosti.
Ilustrační foto

nančně i organizačně naprosto nevýhodnou záležitost. A proto vyhlásilo výběrové
řízení na nového provozovatele těchto
trhů. „No, ono vyhlásili… Byla tam třeba
kolonka -´kolik nabízíte´. To jsme nepochopili. Za co? Úplatek nebo co? Nikdo z
nás neví, kolik a za co vlastně máme nabízet. To mají asi vědět jen „koně“ města,
kteří mají předurčeno vyhrát,“ ozval se už
před ukončením výběrového řízení jeden
z hypotetických zájemců. V těchto dnech
byly každopádně vyhlášeny výsledky výběrového řízení.
„Do pátku, kdy uplynula lhůta na odevzdání žádostí, jsme obdrželi dvě nabídky na pořádání velikonočních a vánočních trhů a čtyři na farmářské trhy.
Následně zasedla hodnotící komise, která posuzovala jednak nabídkovou cenu,
ale také celý koncept pořádání daných
trhů,“ informovala vedoucí odboru kanceláře primátora Jana Foltysová a pokračovala: „Jednoznačně nejlepší návrh v
obou výzvách podal Martin Žižlavský.
Ten má s organizací akcí dlouhodobé
zkušenosti, navíc v posledních dvou letech byl správcem jak na farmářských,
tak na velikonočních i vánočních trzích.
Získal tím množství poznatků, které v
předložené nabídce uplatnil.“
(dat)

Moderní výzvy lidstva pokračují
Na další přednášce společného projektu Mendelova
gymnázia a Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě se účastníci setkají s profesorkou Olgou
Štěpánkovou. Téma jejího
vystoupení má název Digitál a reál - na rozhraní světů. Beseda se koná v úterý
25. února od 14.15 hodin.
Profesorka Olga Štěpánková je česká vědkyně, mnoho
let působila jako vysokoškolská pedagožka na Katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Aktuálně je vedoucí oddělení
Biomedicíny a asistivní technologie na Českém institutu informatiky, kybernetiky
a robotiky. Profesně se věnuje
datové analýze a umělé inteligenci, je také spoluautorkou
pětidílné monografie Umělá inteligence. „Spolu s ní se
můžete zamyslet nad tím, co
je to umělá inteligence a jak
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pracuje, v čem nás předčí, co
jí ve srovnání s člověkem chybí, v čem může lidstvu prospět i jak ho může ohrozit,“
přibližuje téma přednášky ředitelka Mendelova gymnázia
Monika Klapková.
Přestože se s příchodem
nových technologií posouvají
hranice stále kupředu a brzy
můžeme očekávat masovou
výrobu vysoce individualizovaných produktů vznikajících
bez dotyku lidské ruky, Olga
Štěpánková si myslí, že roboti lidskou práci nenahradí.
„Plného potenciálu robotizované výroby lze dosáhnout
pouze účinnou spoluprací
člověka a technologií. Člověk
nabízí svou kreativitu a znalost lidských potřeb, kybernetický systém zase svou sílu,
důslednost a systematičnost.
Kombinací vznikají nové materiály a výrobky, které inspirují k dalším inovacím,“ říká
vědkyně. Bližší informace
se dozvědí na přednášce ne-

Hostem přednáškového cyklu bude předsedkyně
České společnosti pro kybernetiku a informatiku
Olga Štěpánková.
jen studenti, ale i zájemci z univerzity. „Vstup je zdarřad veřejnosti. Místo konání ma, srdečně vítáme všechje jako obvykle v aule Fakul- ny zájemce,“ dodává Monika
ty veřejných politik Slezské Klapková.

