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Právník u soudu Právník u soudu pom pom ůže zdarma
Pomoc Ombudsmana Blesku  Stačí jen  

Cestovní 
kanceláře 

Byly vám cestovní kance-
láří poskytnuty jiné služby, 

než které jste si sjednali? Po-
rušila cestovní kancelář to, co 

slíbila, nebo se dostala do 
úpadku a nevrátila vám 

uhrazenou cenu zá-
jezdu? 

 
Úrazy na 
chodníku 

Způsobili jste si úraz 
na namrzlém chodníku 
nebo na veřejném mís-

tě, které nebylo do-
statečně udržo-

váno? 

 
Výmoly 

na silnici 
Poškodili jste si 

vůz na neoznače-
ném výtluku na 

silnici?

  Stát 
Byla vám stát-

ní institucí nebo 
územním samo-

správným celkem 
způsobena ško-

da? 

 Pojištění 
automobilů 

Nebyla vám pojiš-
ťovnou uhrazena 

celková škoda 
na vozidle?

Bydlení 
Vykazuje 

vámi koupená 
nemovitost 

vady? 

 
Pojišťovny 

Odmítla vám po-
jišťovna cokoliv 
vyplatit či plati-

la méně?

Zdraví 
Došlo ze stra-

ny lékaře k ublíže-
ní na vašem zdraví 

či jinému lékař-
skému pochy-

bení? 

 Realitní 
kanceláře 

Nevrátila vám realit-
ní kancelář rezervační 

poplatek? Požaduje za-
placení smluvní poku-

ty za neuzavření 
smlouvy? 

Oblasti, kde Oblasti, kde Vaše nároky.cz Vaše nároky.cz pomáhajípomáhají

Bratři Jetelové:Bratři Jetelové: Chtějí  Chtějí nám zvednout 
nájem o 77 %nájem o 77 %

Nový »kabát« domu může za zvýšení nájemného?  

MOST – Důchodci Zdeněk Jetel 
(70) a jeho bratr Miloslav (65) žijí 
v obecních bytech 2 + kk v obci 
Braňany. Město jim teď připravi-
lo nemilé překvapení – chce jim 
zvednout nájem o téměř 80 %!

Důvodem je údajně za-
teplení a nová fasáda 
domu. Jenže podle Jete-
lových dostávají Braňany 
každý rok dotaci 8 000 
000 korun od dolů v Bí-
lině jako kompenzaci za 
znečištěné životní pro-
středí. 

Z těchto prostředků 
prý vedení obce opra-
vu domu zafi nancovalo.  
„Ve fi nále je to nestálo 
nic, a my to odskáčeme. 
Poštou nám přišel ná-
vrh na zvýšení nájmu 
a rovnou i dopis, ve kte-
rém máme podepsat, 
že se zvýšením souhla-
síme,“ rozčiloval se pan 
Jetel při návštěvě repor-
térů Blesku.

Dalším důvodem, proč 
chce údajně obec zvýšit 
nájem, jsou podle rodi-
ny Jetelových letošní vel-
ké přeplatky na energi-

ích, které mělo hned ně-
kolik rodin v domě. „Je 
to ale tím, že byla teplá 
zima. Obci se nelíbí, že 
nám muselo vracet pat-
náct tisíc, a tak se roz-
hodlo zvýšit nám nájem, 
ale s tím my nesouhlasí-
me,“ potvrdil Blesku roz-
hořčení Miloslav Jetel s 
manželkou. 

Podle nového občan-
ského zákoníku může 
ale pronajímatel zved-
nout nájem nejvýše o 
20 %, proti čemuž by 
prý senioři nic nenamí-
tali. I když jejich nájem 
nyní dělá necelých 1000 
korun, pro důchodce by 
bylo jeho zvýšení na 
částku 1669 korun prud-
kým zásahem do rodin-
ného rozpočtu. 

„Když k nájmu při-
počteme služby za ener-
gie, vodu a odpad, jsme 
na pěti tisících. Důchod 
máme nízký a po zapla-
cení jídla a léků nám 
toho moc nezbude,“ 
řekli bratři. Protože ne-
vědí, jak se v této situaci 
bránit, požádali o pomoc 
Ombudsmana Blesku. 

Text: Eva Fraňková
Foto: Dan Černovský

SLEDUJTE NÁS!
Každý všední den na 

tv.blesk.cz

Bratři Jetelové Bratři Jetelové 
nesouhlasí se nesouhlasí se 

zvýšením nájmu. zvýšením nájmu. 
Podle nich na Podle nich na 
to obec nemá to obec nemá 

právo. právo. 

Nová fasáda a zateplení domu údajně Nová fasáda a zateplení domu údajně 
může za to, že  obec Braňany svým může za to, že  obec Braňany svým 
občanům chtějí zvednout nájem.občanům chtějí zvednout nájem.

Milí čtenáři, příběhů, ve 
kterých žádáte o pomoc 
Ombudsmana Blesku, 
jsou v redakční poště i na 
mailové adrese stovky. Ve 

spolupráci se společností 
Vaše nároky.cz jsme proto 
pro vás připravili unikát-
ní projekt – ODŠKOD-
NĚNÍ ZDARMA! 

Právníci, kterým pošlete 
svůj problém, váš případ 
zdarma posoudí a za služ-
by neplatíte žádné poplat-
ky. Odměnou je provize 

5–25 % ze získané částky 
POUZE v případě vyhra-
ného sporu. 
Jak získat pomoc zdar-
ma?
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on-line prodej na 
www.eximtours.cz 

call centrum 

841 115 115 
AI – All Inclusive | PLP – plná penze 
PP – polopenze | SN – snídaně | BS – bez stravování
ST – studio | APT – apartmán | VD – vlastní doprava

CENA JE KONEČNÁ
platí pro 1 osobu ve dvoulůžkovém standardním pokoji 
nebo apartmánu dle popisu v katalogu. 
Doporučujeme zakoupit cestovní pojištení. 
Ceny neobsahují víza.

dny odlety hotel strava cena
TUNISKO – DJERBA 8 18.8. Praha 4* AI 12 990 Kč
TUNISKO – PEVNINA 8 18.8. Praha 4* AI 9 890 Kč
KAPVERDY – SAL 8 18.8. Praha 4* AI 20 990 Kč
ŘECKO – KRÉTA 8 18.8. Praha 3* PP 14 690 Kč
MAROKO – SAIDIA 8 18.8. Praha 5* AI 15 990 Kč
TURECKO – ANTALYA 8 19.8. Praha 3* AI 12 690 Kč
EGYPT – MARSA ALAM 8 19.8. Pr+Br+Os 3* AI 11 590 Kč
EGYPT – HURGHADA 8 19.8. Pr+Br+Os 4* AI 12 190 Kč
MAROKO – AGADIR 8 19.8. Praha 4* AI 15 990 Kč
ŠPANĚLSKO – MALLORCA 8 19.8. Praha 3* PP 15 290 Kč
EGYPT – SHARM EL SHEIKH 8 20.8. Praha 3* AI 11 890 Kč
ŘECKO – RHODOS 8 20.8. Praha 3* AI 15 690 Kč
ŘECKO – ATTIKA 8 20.8. Praha 3* soft AI 15 290 Kč
TURECKO – MARMARIS 8 20.8. Praha 3* AI 11 490 Kč
ITÁLIE – KALÁBRIE 8 21.8. Praha 3* PP 15 590 Kč
KAPVERDY – BOA VISTA 8 21.8. Praha 4*+ AI 20 990 Kč
BULHARSKO – ZLATÉ PÍSKY 12 21.8. Praha 3* AI 15 790 Kč
ITÁLIE – SICÍLIE 8 23.8. Praha 3*+ PLP 15 790 Kč
TURECKO – BODRUM 8 24.8. Praha 3* AI 11 990 Kč
BULHARSKO – BURGAS 8 25.8. Praha 3* AI 13 590 Kč
ŠPANĚLSKO – MENORCA 8 29.8. Praha 3* PLP 18 490 Kč
ORIENTÁLNÍ ISTANBUL 4 25.9. Praha 3* SN 12 990 Kč

Zájezdy z katalogu
EXOTIKA a LYŽOVÁNÍ

již v prodeji! 

111x120_Blesk_17.8.indd   1 14.8.2015   15:05:55

INZERCE

24
09

54
/2
0


