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Takřka ve všech odvětvích české ekonomiky se potkáme s růstem cen. Tradičně s novým rokem došlo 

ke zvýšení minimální a zaručené mzdy, ceny elektřiny nebo plynu rostou prakticky již po dobu jednoho 

roku. Navíc stoupají ceny pohonných hmot a ceny vstupů všeobecně. Většímu zdražování brání silná 

koruna, což ovšem nemusí být do nekonečna a měnová korekce by mohla znamenat až dvoucifernou 

inflaci. 

Inflační problém není však problémem pouze pro spotřebitele nebo odběratele, ale jedná se  

o významný problém pro dodavatele samotné. Zejména se to dotýká těch dodavatelů, jejichž 

dodavatelsko – odběratelské vztahy jsou dlouhodobé a jejich smlouvy neobsahují tzv. inflační doložku. 

Tento institut byl v posledních dvou desetiletích značně opomíjen, neboť výše inflace byla natolik nízká, 

že s růstem cen se bezproblémově vypořádal tržní mechanismus. Zákonem stanovená úprava inflační 

doložka však neexistuje, vyjma ustanovení § 2248 občanského zákoníku „Strany si mohou ujednat 

každoroční zvyšování nájemného“, což se ovšem vztahuje na nájemní bydlení, ale nelze toto 

ustanovení vztáhnout na obecné soukromoprávní kontrakty. 

 

Současná situace s inflací blížící se 10 % je výzvou pro všechny podnikatele k zanesení inflační doložky 

do nových smluvních vztahů a taktéž varováním k současným smlouvám, aby začala vyjednávání  

o vložení této doložky do současných smluvních vztahů v době, kdy to není pro dodavatelskou stranu 

ohrožující. 

V obecné rovině se frekvence využívání inflační doložky (nejčastěji u nájemních bytů) omezuje na roční 

změnu nájmů, ale v dodavatelsko-odběratelských vztazích se může sjednat častější – pravděpodobně 

měsíční – frekvence navyšování resp. úprava cen. 

Při tvorbě inflační doložky je nutné pamatovat na přesné vymezení. Zejména je nutné vycházet  

z oficiálních dat vyhlašovaných Českým statistickým úřadem nebo Českou národní bankou, případně 

jinou institucí a nevytvářet „fiktivní“ index růstu cen nebo index ceny dodavatelských vstupů, neboť tato 

prokazatelnost může být problematická a vytváří zbytečně problémy. 

(Pokračování v dalším čísle zpravodaje) 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 

 

  CO JE INFLAČNÍ DOLOŽKA A KDY JI POUŽÍT 

mailto:amsp@amsp.cz

