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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
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(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 19. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 09.06.2021

Žádost o prominutí dluhu - Pekařská 25, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise dislokační)
Příloha č. 2 - Žádost
Příloha č. 3 - Upomínka

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Skalická Martina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
neschvaluje
prominutí dluhu na nájemném (bez služeb) za měsíce 03/2020 a
07/2020, ve výši 47.347,20 Kč, za nebytový prostor č. 102,
Pekařská 25, Brno, nájemce: Veronika Hráčková, IČO: 757 36 578
a
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS seznámit nájemce s usnesením.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
 25. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 27.05.2021 s
výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.25.21.13, ze dne 27. 5. 2021
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS k neschválení
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prominutí dluhu na nájemném (bez služeb) za měsíce 03/2020 a
07/2020, ve výši 47.347,20 Kč, za nebytový prostor č. 102,
Pekařská 25, Brno, nájemce: Veronika Hráčková, IČO: 757
36 578.
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 4 se zdrželi
Usnesení nebylo přijato.
Macurová

Drdla

Bílek

Bundálek

Doležal

Jílková

Kalousek

Kotas

Machů

Mises

Oplatek

Pro

Omluven

Zdržel se

Pro

Zdržel se

Pro

Zdržel se

Nepřítomen

Nepřítomen

Omluven

Zdržel se

 110. RMČ BS projednala dne 12.04.2021 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2021/110/48 Žádost o prominutí dluhu - Pekařská
25, Brno
RMČ BS na 110. schůzi, konané dne 12.04.2021,
doporučuje
ZMČ BS neschválit prominutí dluhu na nájemném (bez služeb) za
měsíce 03/2020 a 07/2020, ve výši 47.347,20 Kč, za nebytový
prostor č. 102, Pekařská 25, Brno, nájemce: Veronika Hráčková,
IČO: 757 36 578 a
ukládá
vedoucí
Odboru
bytového
ÚMČ
BS
zajistit
zpracování
a
předložení materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 09.06.2021
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
omluvena

Schwab
pro

Vaníček
pro

 52. Komise dislokační RMČ BS projednala dne 23.03.2021 s
výsledkem:
Usnesení 52.4.7.:
- komise dislokační doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS
neschválit prominutí dluhu na nájemném (bez služeb) za měsíce
03/2020 a 07/2020, ve výši 47.347,20 Kč, za nebytový prostor
č. 102, Pekařská 25, Brno, nájemce: Veronika Hráčková, IČO:
757 36 578
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 4 zdrželi se hlasování.
Usnesení nebylo přijato.
Bradáč

Drdla

Štefánek

Komárek

Pazdírek

Dumbrovská

Vrubel

Kalousek

Freimuth

Brodzák

Lukešová

pro

nepřítomen

zdržel se

pro

pro

pro

zdržel se

omluven

zdržel se

pro

zdržel se

Dluh na nebytovém prostoru č. 102 (bez přísl.) ke dni
15.03.2021: 64.969,20 Kč
Dluh na nebytovém prostoru č. 102 (bez přísl.)
29.03.2021: 76.276,20 Kč
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Dluh na nebytovém prostoru č. 102 (bez přísl.) ke dni
18.05.2021: 84.416,40 Kč (z toho dluh na nájemném bez služeb
za měsíce 03/2020 a 07/2020 představuje 47.347,20 Kč)
Dluh na nebytovém prostoru č. 201 (bez přísl.) ke dni
15.03.2021: 2.902 Kč
Dluh na nebytovém prostoru č. 201 (bez přísl.) ke dni
29.03.2021: 4.488 Kč
Dluh na nebytovém prostoru č. 201 (bez přísl.) ke dni
20.05.2021: 5.984 Kč
Dluh na nebytovém prostoru č. 202 (bez přísl.) ke dni
15.03.2021: 2.848 Kč
Dluh na nebytovém prostoru č. 202 (bez přísl.) ke dni
29.03.2021: 4.272 Kč
Dluh na nebytovém prostoru č. 202 (bez přísl.) ke dni
20.05.2021: 5.864 Kč
Poznámka BO:
Dne 16.03.2021 žadatelka Veronika Hráčková zaplatila 50 %
nájemného za rozhodné období 10-12/2020 a dne 19.03.2021
podala žádost o potvrzení Čestného prohlášení pronajímatele, a
to v souvislosti s dotačním programem COVID - Nájemné Výzva 3.
Potvrzení bylo nájemci doručeno.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise dislokační):
Informace o nebytovém prostoru:
nájemce:
IČO:
předmět podnikání:

Veronika Hráčková
757 36 578
Hostinská činnost – přerušená do 22.05.2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohác h
1 až 3 živnostenského zákona
Poskytování tělovýchovných a sportovních
služeb v oblasti kondičního cvičení, fitness
Masérské, rekondiční a regenerační služby
adresa nebytového prostoru:
Pekařská 25, nebytový prostor č. 102
umístění:
I. podzemní podlaží a I. nadzemní podlaží
prodej domu:
doposud neprojednán
památková rezervace:
ano
nájemní smlouva:
účinnost od 26.11.2012
doba nájmu:
neurčitá
účel nájmu:
provozování tělovýchovných a sportovních
zařízení a organizování sportovních činností
původní celková výměra:
159,20 m2
podlahová plocha (nově zaměřeno):
současné nájemné:
251.401 Kč/rok (tj. 1.579 Kč/m2 /rok – dle
původní výměry) – do 31.03.2021
259.446 Kč/rok (tj. 1.630 Kč/m2 /rok – dle
původní výměry) – od 01.04.2021
snížené nájemné:
ne
smlouva o právu provést stavbu:
ano – do 30.09.2014
umořování:
ne
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.):
47.347,20 Kč za období 03 a 07/2020 – bez
služeb (splatný k 31.12.2020) – stav ke dni
15.03.2021
17.622 Kč za období 01-02/2021 (zálohy na
služby) – stav ke dni 15.03.2021
dluh na příslušenství:
narůstá
dohoda o splátkách dluhu:
ne
žaloba o vyklizení:
ne
žaloba o zaplacení:
ne
schválený podnájem:
ne
zákaz provozování (koronavirus):
od 13.03.2020 do 26.04.2020
zákaz provozování (koronavirus):
od 22.10.2020 do 02.12.2020
od 27.12.2020 dosud
žádost o poskytnutí slevy (COVID 1):
ano
splněny podmínky pro poskytnutí slevy (COVID 1):
ano
žádost o prominutí nájemného (ZMČ BS 06.05.2020):
ano
splněny podmínky pro prominutí nájemného:
ano
žádost o čestné prohlášení (COVID 2):
ano
poskytnuto čestné prohlášení (COVID 2):
ano
žádost o čestné prohlášení (COVID 3):
ne (ke dni 18.03.2021)
poskytnuto čestné prohlášení (COVID 3):
ne

jiný nebytový prostor v nájmu:

ano – nebytový prostor č. 201, Pekařská 25, Brno
účel nájmu: parkování osobního vozidla
nájemné: 16.812 Kč/rok, tj. 1.121 Kč/m2 /rok,
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.): 2.902 Kč
(ke dni 15.03.2021)
– nebytový prostor č. 202, Pekařská 25, Brno
účel nájmu: parkování osobního vozidla
nájemné: 15.588 Kč/rok, tj. 866 Kč/m2 /rok,
dluh na nebytovém prostoru (bez přísl.): 2.848 Kč
(ke dni 15.03.2021)
výpověď z nájmu (u všech nebytových prostorů)
- ze strany pronajímatele:
ne
- ze strany nájemce:
ne
Žádost nájemce doručená dne 26.02.2021 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu):
Nájemce Veronika Hráčková žádá o mimořádnou slevu na rámec v souvislosti s pandemií
COVID-19.
Paní Hráčková uvádí, že má nebytový prostor č. 102, Pekařská 25, Brno pronajatý několik let,
bohužel nastala situace, kdy byla nucena provozovnu zavřít a i přes slevu na nájemném a
kompenzace došlo na tomto prostoru k nedoplatku, o kterém nevěděla.
Paní Hráčková uvádí, že vždy nájemné platila včas, investovala do prostoru nemalé peníze
(nové rozvody, podlahy, zdivo, dveře, sociální zařízení…), dále vždy udržovala pořádek včetně
okolí budovy. Nájemce žádá o možnost odpuštění nedoplatku z důvodu COVID-19 nebo
jakoukoli mimořádnou slevu nad rámec již poskytnutých slev a dotací a přečkat tímto tohle
nelehké období. V případě, že to nebude možné, bude nucena dát výpověď z nájmu s co
nejdřívější možnou platností a tím pádem vrátit prostor do původního stavu, což by pro město
nebylo výhodné. Rozvody samozřejmě do původního stavu není možné vracet, ale jinak vše co
je možné, podlahy, dveře, zárubně, příčky, sociální zařízení, světla…by byla nucena odstranit
a rozprodat, aby měla na zaplacení nedoplatku.
Nájemce uvádí, že nedoplatek je nyní 76.276 Kč, což je v době, kdy nemá možnost využívat
prostor a vydělávat na placení nájemného nereálné a nad její možnosti. Dále má pronajaté dvě
garáže ve stejném domě s využitím pro zákazníky a ty jsou samozřejmě také celou dobu od
uzavření prostor nevyužité.
Nájemce žádá o vyjádření, zda je možné získat slevu nad rámec a tím pádem odpuštění
nedoplatku a dále než se povolí otevřít provozovny, odpustit nájemné a poplatky za služby co
by mělo být placeno ze strany nájemce a to z důvodu, že prostory nemůže využívat a nevyužívá.
Městské části Brno-střed by platila získané peníze z dotace COVID nájemné což je 50 %
nájemného.
Vyjádření SNMČ BS doručené dne 15.03.2021:
Paní Hráčková je bohužel přesně ten příklad, který se úplně ztratil v posunutých splatnostech,
slevách a dotacích. V době, kdy řešila COVID I a COVID II byla zohledňována rozhodná
období v 50 % výše nájemného + posunutá splatnost u každého rozhodného období jinak, takže
když vyřizovala v časových úsecích dotace, byla i jinak dlužná/bezdlužná pro vyřízení dotací.
Do toho navíc slevy a prominutí v různých výškách a za jiné období. Paní Hráčková asi nikdy
nepochopila zůstatky a povinnost k doplacení nájemce a jejich postupnou splatnost. Bohužel
to, co jí bylo sděleno přes telefon, není zaznamenáno. SNMČ BS nemá důvod jí vysvětlo vat
věci jinak, než komukoli jinému. Nyní již uplynuly splatnosti odloženého nájemného.
SNMČ BS mimo jiné zaslala nájemci písemnou upomínku ze dne 11.12.2020 z níž vyplývá
výše dlužné částky (viz příloha č. 3 tohoto materiálu).

Informační přehled
I. Opatření na podporu nájemců nebytových prostor ze strany MČ Brno-střed
a) nově přijatá opatření
117. RMČ BS dne 24. 5. 2021
- doporučení pro ZMČ BS poskytnutí slevy z nájemného ve výši 50 % (bez služeb) za měsíce
srpen a září 2021 nájemcům nebytových prostor, kteří byli dotčeni úplným nebo výrazným
omezením provozu stravovacích služeb či maloobchodního prodeje nebo prodeje služeb
v důsledku vyhlášení nouzového stavu a dalších přijatých krizových opatření vlády ČR proti
šíření nákazy koronaviru SARS CoV 2.
- doporučení pro ZMČ BS schválit u nájemců nebytových prostor (vyjma parkovacích a
garážových stání) prominutí části nájemného, které představuje zvýšení o inflaci za r. 2020
uplatněné s účinností od 1. 4. 2021 a to za období 1. 11. 2021 až 31. 3. 2022.
Usnesení ZMČ 2021/18/19 ze dne 14.04.2021
Poskytnutí slevy z nájemného ve výši 50 % (bez služeb) za měsíce květen, červen a červenec
2021 nájemcům nebytových prostor, kteří byli dotčeni úplným nebo výrazným omezením
provozu stravovacích služeb či maloobchodního prodeje nebo prodeje služeb v důsledku
vyhlášení nouzového stavu a dalších přijatých krizových opatření vlády ČR proti šíření nákazy
koronaviru SARS CoV 2.
113. RMČ BS dne 26.04.2021
- opakovaná změna termínu splatnosti nájemného splatného v 10-12/2020 do 30.06.2021
- uzavírání dohod o splátkách dluhu (dlužné nájemné a zálohy na služby splatné do 30.06.2021),
přičemž splátkový kalendář bude uzavřen na 12 měsíců
- doporučení pro ZMČ BS prominout úroky z prodlení za pozdní platby nájemného a záloha na
služby, které souvisí s užíváním nebytových prostorů za období od 01.03.2020 do 31.03.2021
b) předchozí opatření
Usneseními RMČ BS byly schváleny změny termínu
61. RMČ BS dne 23.03.2020
nájemné splatné
72. RMČ BS dne 22.06.2020
nájemné splatné
87. RMČ BS dne 19.10.2020
nájemné splatné
100. RMČ BS dne 01.02.2021
nájemné splatné
108. RMČ BS dne 29.03.2021
nájemné splatné

splatnosti nájemného, a to takto:
v 03-06/2020
do 31.07.2020
v 03-08/2020
do 31.12.2020
v 10-12/2020
do 30.04.2021
v 01-03/2021
do 30.06.2021
v 04-06/2021
do 30.09.2021

Usnesení ZMČ/2020/12/19 ze dne 06.05.2020
Prominutí nájemného nad rámec nároku na kompenzaci nájemného ze strany státu nájemcům,
kteří ke dni 13.03.2020 vykonávali v provozovnách umístěných v těchto prostorech
podnikatelskou činnost a kteří v důsledku vládních opatření přerušili či výrazně omezili provoz
stravovacích služeb či maloobchodní prodej nebo prodej služeb.
SNMČ BS evidovala 428 obsazených nebytových prostorů (bez garáží).
Odbor bytový ÚMČ BS obdržel 209 žádostí o prominutí nájemného, vyhověno bylo 160
žadatelům.

Usnesení ZMČ/2020/14/04 ze dne 22.07.2020
Poskytnutí slevy z nájemného ve výši 30 % za období od 01.04.2020 do 30.06.2020 nájemcům
nebytových prostor v souvislosti s možností získání podpory z programu Minister stva
průmyslu a obchodu „COVID – Nájemné“.
SNMČ BS evidovala 432 obsazených nebytových prostorů (bez garáží).
Odbor bytový ÚMČ BS obdržel 174 žádostí o poskytnutí slevy z nájemného, vyhověno bylo
137 žadatelům.
Podrobný informační přehled „COVID – přehled podpor podnikatelů ze strany státu“ je umístě n
na https://termice.brno-stred.cz/komise/

II. COVID – přehled některých vládních opatření na podporu podnikatelů ze strany
státu
COVID – 2021
Podpora 500 Kč na den na zaměstnance min. však 1.500 Kč (tj. za 3 a méně zaměstnanců), a to
od 11.01.2021, pokud podnikateli v lednu a únoru 2021 klesly tržby alespoň o 50 %.
COVID – Nepokryté náklady
Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů, pokud podnikateli za rozhodné období leden,
únor a březen 2021 poklesl obrat alespoň o 50 %.
COVID – Nájemné (Výzva 3)
Příspěvek ve výši 50 % rozhodného nájemného za rozhodné období říjen, listopad a prosinec
2020. (pro žadatele, kterým bylo zakázáno nebo výrazně omezeno provozování s poklesem
tržeb alespoň o 50 %)
Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a DPČ, DPP
Kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně pro podnikatele s činností podnikání v přímo
omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky.
Nový kompenzační bonus 2021
Kompenzační bonus ve výši 1.000 Kč denně (a to od 01.02.2021) pro podnikatele, u kterých
došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti.
Další kompenzační programy:
Program Antivirus (náhrada mezd a platů zaměstnancům)
COVID – Nájemné
Příspěvek ve výši 50 % rozhodného nájemného za rozhodné období duben, květen a červen
2020. (pro žadatele, kterým bylo zakázáno, popř. výrazně omezeno provozování)
COVID – Nájemné (Výzva 2)
Příspěvek ve výši 50 % rozhodného nájemného za rozhodné období červenec, srpen a září 2020.
(pro žadatele, kterým bylo zakázáno, popř. výrazně omezeno provozování)
COVID – Gastro - Uzavřené provozovny

Výše podpory 400 Kč za každého zaměstnance (a/nebo spolupracující osoby OSVČ a/nebo
jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele) a den, po který byla činnost na základě
vládních opatření omezena.
COVID - cestovní agentury
COVID - cestovní kanceláře
Jednorázová podpora 25 000 Kč pro OSVČ
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Dobrý den,
Obracím se na Vás s prosbou o mimořádnou slevu nad rámec.
Už několik let mám od vás pronajatý prostor na ulici Pekařská č.25.
Bohužel nastala situace, kdy jsem byla nucena provozovnu zavřít a i přes
slevu na nájemném a kompenzaci došlo na tomto prostoru k nedoplatku o
kterém jsem neměla tušení.

Celou dobu jsem řádně hradila co mi bylo řečeno a až teď, po skoro roce,
mi bylo řečeno, že mám u vás nedoplatek na nájmu, což je pro mě nová a
velmi nepříjemná informace. Vždy jsem chodila osobně na pokladnu
hradit nájemné, kde mi bylo řečeno, ze je vše v pořádku zaplaceno.
Několik plateb za nájem z toho důvodu bylo připsáno i měsíc dopředu.
Nechápu tedy Jakým způsobem je možné, že mi vznikl nedoplatek.
Započítával se i přeplatek aby bylo vše uhrazeno v pořádku a proto
nechápu proč mi byla řečena vždy mylná informace, zeje vše uhrazeno
jak má a teď mi byl řečen opak.

Bohužel ne moji vinou jsem byla nucena provozovnu uzavřít, ale i přesto
jsem se snažila plnit své závazky a platit požadované částky, které bylo

potřeba uhradit, ale pokud mi po skoro roce přijde informace, že vznikl
nedoplatek, jsem nucena zvážit co v téhle nelehké situaci dál. Prostor k
podnikání mám od vás k pronájmu od konce roku 2012 což je 9 let a vždy
jsem nájem platila včas, investovala do prostoru nemalé peníze (investice
od nových rozvodů, podlah, zdiva, dveří, sociálního zařízení,... protože
tento prostor jak určitě víte byl v devastickem stavu) dále jsem vždy
udržovala pořádek zvenčí, od umývání obkladů na domě od nechutným
výkalů místních mazlíčků, každodenní udržování pořádku kolem budovy a

nikdy jsem neřešila proč platím tolik let poplatky za společné prostory
budovy, když mám samostatný vchod a společné prostory nevyužívám.
Podotýkám, že za těch 9 let to nejsou malé peníze. Nikdy jsem vás jako
město nežádala o sebemenší podporu, příspěvek nebo slevu na nájmu
jako podporu na podnikání v oblasti Fitness a zdraví, pro který je prostor
pronajímán a vím, že v mnoha městech tuto podporu různá sportovní
centra dostávají, ale já vás tímto nikdy nechtěla zatěžovat. Teď bohužel,
ale nastala situace kdy jsem žila v domění, že vůči vám žádný dluh
nemám a proto se snažila udržet podnikání a od vás pronajatý prostor,
než se vrátí vše do normálu a budu moci provozovnu opět otevřít k
podnikání a tím pádem výdělku na nájem a ostatní potřeby. Kdybych
věděla, že se u vás po celou dobu počítá nějaký nedoplatek, tak věřte, ze
ikdyž nerada, byla bych nucena dát výpověď z nájmu a hledat po
skončení doby Covid nový prostor bez dluhů.

Vím, že před 9 lety, kdy jsem si tento prostor pronajímala, abych místo
dostala, musela jsem doplatit dluh po předchozím nájemci a proto vás
tady teď výjimečně a s úctou prosím zda by bylo možné od vás dostat
možnost odpuštění nedoplatku z důvodu Covid (což je způsobeno ne
moji vinou) nebo jakoukoli mimořádnou slevu nad rámec již poskytnutých
slev a dotací a přečkat tímto společně tohle nelehké období. V případě, že
to nebude možné, budu nucena dát výpověď z nájmu s co nejdřivější
možnou platnosti a tím pádem vrátit prostor i do původního stavu což by
pro vás nebylo podle mého moc výhodné (prostor opravdu nevypadal
vůbec hezky a mám od vás i podepsaný souhlas k rekonstrukci, kde jsou
vypsané úkony, které se dělali a investice byla opravdu veliká).

Samozřejmě rozvody do původního stavu vracet není možné, ale jinak vše
co je možné, podlahy, dveře, zárubně, příčky, sociální zařízení, světla,...
bych byla nucena odstranit a rozprodat abych měla na zaplacení
nedoplatku, který po mě vyžadujete. Nerada bych ukončila nájem touto
cestou, naopak se snažím připomenout jaká investice a devítiletá snaha z
moji strany byla vložena do vašich prostorů. Velmi bych ocenila i
obráceně kladný přístup a pomoc z vaši strany v této nelehké životní

situaci. Opravdu jsem veškerou rezervu vyčerpala a nevím jak tuhle
situaci řešit. V případě, že bych byla nucena dlužnou částku uhradit a
půjčit si na tento nedoplatek peníze u třetí strany, ráda bych Vás tímto
chtěla požádat zda je možná do budoucna sleva nad rámec poskytnutých
slev a dotaci, ponížení nájmu nebo cokoli co by mi pomohlo splácet tento
nedoplatek třetí straně.
Nedoplatek k dnešnímu dni činí 76 276,- což je v době kdy nemám
možnost využívat prostor a vydělávat na placeni nájmu nereálné a nad
moje možnosti. Dále mám od vás i pronajaté dvě garáže ve stejném domě
s využitím pro zákazníky a ty Jsou samozřejmě také celou dobu od
uzavřeni' prostor nevyužité.
Prosím Vás tímto o vyjádření a možnost vyřešení této situace.
Zda je možné od vás získat slevu nad rámec a tím pádem odpuštění
nedoplatku a dále než se povolí otevřít provozovny, odpustit nájemné a

poplatky za služby co by mělo být placeno z moji strany a to z důvodu, ze
prostory nemohu využívat a nevyužívám. Vaší straně bych samozřejmě
platila získané peníze z dotaci Covid nájemné což je 50% nájmu.

Věřím, ze i vy chápete moji nelehkou situaci, kdy jsem nucena
neprovozovat své podnikání. Věřte mi prosím, že sama mám kvůli tomu
problém vůbec zvládnout vlastní domácnost jako matka samoživitelka a
snažím se jen tuhle nelehkou situaci přežít.
S úctou a pozdravem

Veronika Hračková
E-mail: .
Tel.
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