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Zpráva na 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 06.05.2020

Ekonomické opatření ke kompenzaci dopadů opatření orgánů veřejné moci
související s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2 ve prospěch
nájemců nebytových prostor (prostorů sloužících podnikání)
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
příloha_č_1_žádost
příloha_č_2_stanovisko MV_snížení nájemného
příloha_č_3_bod 39_ZMB

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
na základě žádostí nájemců doručených MČ BS nejpozději do
31.7.2020 (formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu), kteří byli v důsledku vyhlášeného nouzového stavu
a usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České
republiky či případně jiných opatření orgánů veřejné moci
souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2
dotčeni úplným nebo výrazným omezením provozu
prominutí nájemného (bez služeb) nad rámec vzniklého nároku na
kompenzaci nájemného (či nad rámec reálné možnosti žádat o
dotaci či o jinou podporu na nájemné) ze strany státu nájemcům
nebytových prostorů (prostorů sloužících podnikání) v domech
svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou parkovacích či
garážových stání), kteří ke dni 13.3.2020 vykonávali
v provozovnách umístěných v těchto prostorech podnikatelskou
činnost a současně na základě usnesení vlády České republiky o
přijetí krizového opatření ze dne 12.3.2020 č. 199 a č. 211 ze
dne 14.3.2020, mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
České republiky ze dne 15.4.2020 č.j. MZDR 12746/2020-
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1/MIN/KAN a následujících mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví České republiky (popřípadě jiných opatření
orgánů veřejné moci, které měly za následek přerušení provozu
stravovacích služeb či maloobchodního prodeje či služeb či
jejich výrazné omezení dle specifikace dále v textu) přerušili
v provozovnách provoz stravovacích služeb či maloobchodní
prodej či prodej služeb anebo provoz stravovacích služeb či
maloobchodní prodej či prodej služeb výrazně omezili (tj.
provozovali stravovací služby v provozovnách pouze v
určitém čase, kdy byla povolena přítomnost veřejnosti, nebo
zboží a služby prodávali nebo nabízeli mimo provozovnu, tj.
přes výdejní okénka či prodejem zboží s sebou bez vstupu do
provozovny), a to za období trvání krizového opatření či
mimořádného opatření či jiného opatření orgánů veřejné moci
zakazujícího či výrazně omezujícího provoz stravovacích
služeb, maloobchodní prodej či prodej služeb konkrétní
provozovny (tj. nejdříve od 13.3.2020 a nejpozději do dne, kdy
nájemce přestal být zcela nebo výrazně omezen ve své činnosti,
přičemž se bude jednat o den, kdy dle příslušného opatření
orgánů veřejné moci skončilo úplné či výrazné omezení dané
činnosti konkrétní provozovny),
a to za současného splnění podmínky, že nájemce má (k datu
podání žádosti o prominutí nájemného) uhrazené případné
závazky vůči MČ BS splatné do 29.2.2020 a k nim náležející
příslušenství související s užíváním nebytového prostoru
(prostoru sloužícího podnikání), k němuž se prominutí
vztahuje, s tím, že splnění všech výše uvedených podmínek
nájemce doloží čestným prohlášením (obsaženým v žádosti, která
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu),
přičemž vyčíslení prominutého nájemného bude provedeno poté,
co nájemce splní povinnost dle žádosti informovat MČ BS o
vzniku nároku na kompenzaci nájemného ze strany státu či o
vzniku reálné možnosti žádat o dotaci či o jinou podporu na
nájemné ze strany státu, nejpozději však do 30.11.2020,
ukládá
Odboru bytovému ÚMČ BS administrovat žádosti nájemců o
prominutí nájemného ve smyslu tohoto usnesení,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS informovat žadatele a SNMČ BS o prominutí
nájemného nad rámec vzniklého nároku na kompenzaci nájemného
(či reálné možnosti žádat o dotaci či o jinou podporu na
nájemné) ze strany státu v případě úplného splnění podmínek
dle 1. části tohoto usnesení,
ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS informovat žadatele o vyčíslení prominutého
nájemného nejpozději do 31.12.2020 a
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ukládá
tajemníkovi ÚMČ BS informovat ZMČ BS o přehledu vyčíslení
prominutých pohledávek.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložen k projednání návrh prominutí nájemného
nájemcům nebytových prostor (prostorů sloužících podnikání),
kterým, na základě žádosti a v případě splnění daných
podmínek, bude prominuto nájemné za období, po které byli
v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a usnesení vlády České
republiky o přijetí krizových opatření a mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví České republiky či případně jiných
opatření orgánů veřejné moci souvisejících s prevencí šíření
nákazy koronaviru SARS Co V-2 dotčeni úplným nebo výrazným
omezením provozu.
Konkrétně se jedná o ty nájemce, kteří na základě usnesení
vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne
12.3.2020 č. 199 a č. 211 ze dne 14.3.2020, mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne
15.4.2020 č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN a následujících
mimořádných
opatření
Ministerstva
zdravotnictví
České
republiky či jiných opatření orgánů veřejné moci přerušili
v provozovnách provoz stravovacích služeb či maloobchodní
prodej či prodej služeb anebo provoz stravovacích služeb či
maloobchodní prodej či prodej služeb výrazně omezili (tj.
provozovali
stravovací
služby
v provozovnách
pouze
v
určitém čase, kdy byla povolena přítomnost veřejnosti, nebo
zboží a služby prodávali nebo nabízeli mimo provozovnu, tj.
přes výdejní okénka či prodejem zboží s sebou bez vstupu do
provozovny).
Je navrhováno prominout nájemné do výše, na kterou nevznikne
nájemci nárok na případnou kompenzací nájemného ze strany
státu.
Nájemné bude prominuto těm nájemcům, kteří ke dni 13.3.2020
vykonávali v provozovnách umístěných v prostorech, o jejichž
prominutí nájemného si požádají, podnikatelskou činnost a
současně k datu podání žádosti o prominutí nájemného mají
uhrazené případné závazky vůči MČ BS splatné do 29.2.2020 a
k nim
náležející
příslušenství
související
s užíváním
nebytového
prostoru
(prostoru
sloužícího
podnikání),
ke
kterému se vztahuje žádost o prominutí nájemného. Splnění
všech
výše
uvedených
podmínek
nájemce
doloží
čestným
prohlášením.
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V případě předloženého návrhu na prominutí nájemného jde o
další opatření na podporu nájemců nebytových prostor (prostor
sloužících podnikání), které by mohla MČ BS v souvislosti s
vyhlášeným nouzovým stavem, krizovými opatřeními vlády a
mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví realizovat.


61. RMČ BS konaná dne 23.3.2020 usnesením č. RMČ/2020/61/38
schválila změnu termínu splatnosti nájemného splatného v
měsících březen až červen 2020 do 31.7.2020, a to u nájmu
nebytových prostor v domech svěřených MČ BS (s výjimkou
parkovacích či garážových stání). Nadto souhlasila se
záměrem odložení splatnosti nájemného u nájmu bytů v domech
svěřených MČ BS z důvodu dočasné platební neschopnosti
vzniklé v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s
epidemií koronaviru SARS CoV-2 a s přednostním vyřizováním
takto odůvodněných žádostí.



Usnesením 62. RMČ BS č. RMČ/2020/62/41 konané dne 30.3.2020
a usnesením 63. RMČ BS č.
RMČ/2020/63/21 konané dne
6.4.2020 bylo schváleno podání žádosti o předchozí souhlas
Zastupitelstva města Brna o udělení předchozího souhlasu dle
článku 11 odst. 2 písm. e) obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna, v platném znění, k rozhodnutí ZMČ BS o prominutí
nájemného nájemcům nebytových prostor (prostor sloužících
podnikání),
kteří
byli
vyhlášením
nouzového
stavu
a
krizovými opatřeními vlády ČR souvisejícími s prevencí
šíření nákazy koronaviru SARS Co-V-2 dotčeni úplným nebo
částečným omezením provozu, a nájemců bytů v domech
svěřených MČ BS, kteří se z důvodu vyhlášení nouzového stavu
a krizových opatření vlády ČR souvisejícími s prevencí
šíření nákazy koronaviru SARS Co-V-2 ocitli v dočasné
platební neschopnosti.



Dále 64. RMČ BS dne 20.4.2020 požádala tajemníka ÚMČ BS o
zvážení postupu vedoucího k prominutí místního poplatku za
zvláštní
užívání
veřejného
prostranství
za
umístění
restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst za
užití § 16b odst. 1 zák. č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, v platném znění, v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu a vydanými usneseními vlády České republiky
o přijetí krizových opatření a mimořádnými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví České republiky souvisejícími s
prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2, a to na dobu
do 31.12.2020.

Popis navrženého postupu prominutí nájemného:
Předložený návrh na prominutí nájemného je koncipován tak, že
usnesením ZMČ BS bude prominuto nájemné za rozhodné období, a
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to za splnění všech vyjmenovaných podmínek (viz návrh
usnesení). V případě, že nájemce v termínu do 31.7.2020 podá
žádost o prominutí a splní podmínky specifikované v usnesení,
tajemník ÚMČ BS jej bude informovat o tom, že nájemné nad
rámec vzniklého nároku na kompenzaci nájemného ze strany státu
mu bylo prominuto. Jakmile žadatel splní závazek informovat
MČ BS o vzniku nároku na kompenzaci nájemného ze strany státu
(viz žádost, která tvoří přílohu č. 1 materiálu), bude
vyčíslena částka prominutého nájemného a následně o ní bude
nájemce informován (nejpozději do 31.12.2020).
Prominutí nájemného (prominutí dluhu) vyššího než 20.000 Kč
(za každý jednotlivý případ) spadá do tzv. vyhrazené pravomoci
ZMČ BS. V případě, že promíjený dluh by byl nižší než 20.000
Kč, spadalo by jeho prominutí do zbytkové pravomoci RMČ BS.
Předložené usnesení je však navrženo tak, že o veškerých
případech prominutí nájemného, které lze podřadit pod navržené
usnesení, rozhodnuje ZMČ BS.
V případě, že o prominutí nájemného požádá nájemce, který
nesplní
uvedené
podmínky,
jeho
žádost
bude
předložena
k individuálnímu projednání RMČ BS (nižší než 20.000 Kč) či
ZMČ BS (vyšší než 20.000 Kč).
Aktuálně je evidováno cca 80 žádostí nájemců nebytových
prostor (prostor sloužících podnikání) o prominutí nájemného
za období nouzového stavu (z celkového počtu cca 400, na které
usnesení ZMČ BS může dopadnout). Předpokládáme, že v případě,
že by o prominutí nájemného požádali všichni dotčení nájemci
nebytových prostor, měsíční objem prominutého nájemného by
činil cca 5 mil. Kč.
Závěr:
Návrh prominutí nájemného je v souladu s postupem pro
prominutí nájemného vybíraného z obecního majetku za účelem
podpory obyvatelstva obce či osob podnikajících na území obce,
který
je
popsán
ve
stanovisku
Ministerstva
vnitra
ČR
publikovaného dne 1. 4. 2020 (příloha č. 2 materiálu).
Co se týče hlediska péče řádného hospodáře, dle § 38 odst. 1
zákona o obcích majetek obce musí být využíván účelně
a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze
zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o
zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností
stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s
majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který
je řádně odůvodněn.
Důvodem pro předložený návrh prominutí nájemného nájemcům
nebytových prostor (prostor sloužících podnikání) je podpora
obyvatel a zejména podnikatelů v souvislosti se stávajícím
nouzovým
stavem,
a
to
konkrétně
podpora
podnikání
a
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zaměstnanosti. Ačkoliv jednání MČ BS spočívající v prominutí
nájemného je zdánlivě „ekonomicky nevýhodné“, MČ BS sleduje
jiný než primárně ekonomický zájem obce. Jedná se důležitý
výše
odůvodněný
zájem
obce
na
podpoře
podnikání
a
zaměstnanosti na území městské části Brno-střed, přičemž doba
prominutí nájemného je adekvátní trvání nouzového stavu.
Odůvodněný zájem MČ BS na prominutí nájemného nájemcům
nebytových prostor (prostor sloužících podnikání) je tak
nepochybně splněn.
Nájemné bude prominuto jen do výše, na kterou nájemcům
nevznikne nárok na kompenzaci nájemného (typicky náhradou
škody) ze strany státu a jen do výše, na kterou nevznikne
nájemcům reálný nárok na dotaci či jinou podporu ze strany
státu na nájemné.
Přílohu č. 1 materiálu tvoří formulář žádosti.
Přílohu č. 2 materiálu tvoří stanovisko MV ze dne 1.4.2020.
Přílohu č. 3 materiálu tvoří záznam usnesení ZMB o projednání
žádosti MČ BS o udělení předchozího souhlasu s prominutím
nájemného nájemcům nebytových prostor (zápis ze zasedání ZMB
dosud nebyl ověřen). Originální výpis usnesení bude doplněn.
Stanoviska dotčených orgánů:
 Komise dislokační projednala dne 21.4.2020 s výsledkem:
Usnesení 31.6.1.:
Komise dislokační RMČ BS
projednala
návrh prominutí nájemného nájemcům nebytových prostor (prostor
sloužících podnikání) v domech svěřených MČ BS na základě
žádostí nájemců doručených MČ BS nejpozději do 31.8.2020,
kteří byli v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a usnesení
vlády
České
republiky
o
přijetí
krizových
opatření
a
mimořádných
opatření
Ministerstva
zdravotnictví
České
republiky souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru
SARS Co V-2 dotčeni úplným nebo výrazným omezením provozu, a
to konkrétně:


prominutí nájemného (bez služeb) do té výše, která nebude
kryta případnou kompenzací nájemného ze strany státu
nájemcům nebytových prostorů (prostorů sloužících podnikání)
v domech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou
parkovacích či garážových stání), kteří ke dni 13.3.2020
vykonávali v provozovnách umístěných v těchto prostorech
podnikatelskou činnost a současně na základě usnesení vlády
České republiky o přijetí krizového opatření ze dne
12.3.2020 č. 199 a č. 211 ze dne 14.3.2020, mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne
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15.4.2020 č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN a následujících
mimořádných
opatření
Ministerstva
zdravotnictví
České
republiky
přerušili
v provozovnách
provoz
stravovacích
služeb či maloobchodní prodej či prodej služeb anebo provoz
stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej služeb
výrazně
omezili
(tj.
provozovali
stravovací
služby
v provozovnách pouze v určitém čase, kdy byla povolena
přítomnost veřejnosti, nebo zboží a služby prodávali nebo
nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní okénka či
prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny), a to za
období trvání krizového opatření či mimořádného opatření
zakazujícího či výrazně omezujícího provoz stravovacích
služeb, maloobchodní prodej či prodej služeb konkrétní
provozovny (tj. nejdříve od 13.3.2020 a nejpozději do dne,
kdy nájemce přestal být zcela nebo výrazně omezen ve své
činnosti, přičemž se bude jednat o den, kdy dle příslušného
opatření orgánů veřejné moci skončilo úplné či výrazné
omezení dané činnosti konkrétní provozovny)
a to za současného splnění podmínky, že nájemce má (k datu
podání žádosti o prominutí nájemného) uhrazené případné
závazky vůči MČ BS splatné do 29.2.2020 a k nim náležející
příslušenství
související
s užíváním
nebytového
prostoru
(prostoru sloužících podnikání), o jehož prominutí jde, s tím,
že
splnění všech výše uvedených podmínek nájemce doloží čestným
prohlášením,
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí nájemného dle 1.
části tohoto usnesení,
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS uložit Odboru bytovému ÚMČ BS
administrovat žádosti nájemců o prominutí nájemného ve smyslu
tohoto usnesení a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS uložit Odboru bytovému ÚMČ BS
informovat nájemce a SNMČ BS o prominutí nájemného v případě
úplného splnění podmínek specifikovaných v 1. části tohoto
usnesení.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Brad Drd Štefá Komáre Pazdí Dumbro Vrub Kalou Freim Brod Lukešo
áč
la
nek
k
rek
vská
el
sek
uth
zák
vá
pro pro pro zdržel omluv
pro
pro
pro
pro
pro
pro
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se

en

 Komise
legislativní
a
organizační
hlasováním per rollam s výsledkem:
Usnesení č. KLO.P.03.02
Komise legislativní a organizační
rollam ve dnech 24.- 25. 4. 2020,

na

RMČ BS

základě

projednala

hlasování

per

projednala
z hlediska
právního
návrh
prominutí
nájemného
nájemcům
nebytových prostor (prostorů sloužících podnikání) v domech
svěřených MČ BS na základě žádostí nájemců doručených MČ BS
nejpozději do 31.8.2020, kteří byli v důsledku vyhlášeného
nouzového stavu a usnesení vlády České republiky o přijetí
krizových
opatření
a
mimořádných
opatření
Ministerstva
zdravotnictví České republiky souvisejících s prevencí šíření
nákazy koronaviru SARS Co V-2 dotčeni úplným nebo výrazným
omezením provozu, a to konkrétně:


prominutí nájemného (bez služeb) nad rámec vzniklého nároku
na kompenzaci nájemného (či nad rámec reálné možnosti žádat
o dotaci či o jinou podporu na nájemné)
ze strany státu
nájemcům nebytových prostorů (prostorů sloužících podnikání)
v domech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou
parkovacích či garážových stání), kteří ke dni 13.3.2020
vykonávali v provozovnách umístěných v těchto prostorech
podnikatelskou činnost a současně na základě usnesení vlády
České republiky o přijetí krizového opatření ze dne
12.3.2020 č. 199 a č. 211 ze dne 14.3.2020, mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne
15.4.2020 č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN a následujících
mimořádných
opatření
Ministerstva
zdravotnictví
České
republiky
přerušili
v provozovnách
provoz
stravovacích
služeb či maloobchodní prodej či prodej služeb anebo provoz
stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej služeb
výrazně
omezili
(tj.
provozovali
stravovací
služby
v provozovnách pouze v určitém čase, kdy byla povolena
přítomnost veřejnosti, nebo zboží a služby prodávali nebo
nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní okénka či
prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny), a to za
období trvání krizového opatření či mimořádného opatření
zakazujícího či výrazně omezujícího provoz stravovacích
služeb, maloobchodní prodej či prodej služeb konkrétní
provozovny (tj. nejdříve od 13.3.2020 a nejpozději do dne,
kdy nájemce přestal být zcela nebo výrazně omezen ve své
činnosti, přičemž se bude jednat o den, kdy dle příslušného
opatření orgánů veřejné moci skončilo úplné či výrazné
omezení dané činnosti konkrétní provozovny),
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a to za současného splnění podmínky, že nájemce má (k datu
podání žádosti o prominutí nájemného) uhrazené případné
závazky vůči MČ BS splatné do 29.2.2020 a k nim náležející
příslušenství
související
s užíváním
nebytového
prostoru
(prostoru
sloužícího
podnikání),
k němuž
se
prominutí
vztahuje, s tím, že
splnění všech výše uvedených podmínek nájemce doloží čestným
prohlášením (obsaženým v Žádosti o prominutí nájemného (bez
služeb) z nebytového prostoru (prostoru sloužícího podnikání)
v domě svěřeném do správy MČ BS z důvodu mimořádných opatření
orgánů veřejné moci v souvislosti s epidemií koronaviru SARSCo V-2, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu)
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit prominutí nájemného dle 1.
části tohoto usnesení,
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS uložit Odboru bytovému ÚMČ BS
administrovat žádosti nájemců o prominutí nájemného ve smyslu
tohoto usnesení a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS uložit Odboru bytovému ÚMČ BS
informovat žadatele a SNMČ BS o prominutí nájemného v případě
úplného splnění podmínek specifikovaných v 1. části tohoto
usnesení.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 4 nehlasoval, usnesení
bylo přijato.
Dumbr
ovská

Fisch
erová

Hrabo
vská

pro

nehla
soval
a

pro

Chl
áde
k
pro

Kubě
jová

Lasto
vecká

Pro
keš

Sedlá
ková

pro

nehla
soval
a

pro

nehla
soval
a

Spring
insfel
d
pro

Machů Závod
ský
nehla
soval

 65. RMČ BS projednala dne 27.4.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/65/63 Ekonomické opatření ke kompenzaci
dopadů opatření orgánů veřejné moci související s prevencí
šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2 ve prospěch nájemců
nebytových prostor (prostorů sloužících podnikání)
RMČ BS na 65. schůzi, konané dne 27.04.2020,
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pro

souhlasí
na základě žádostí nájemců doručených MČ BS nejpozději do
31.7.2020 (formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu), kteří byli v důsledku vyhlášeného nouzového stavu
a usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
a
mimořádných
opatření
Ministerstva
zdravotnictví
České
republiky souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru
SARS Co V-2 dotčeni úplným nebo výrazným omezením provozu
s prominutím nájemného (bez služeb) nad rámec vzniklého nároku
na kompenzaci nájemného (či nad rámec reálné možnosti žádat o
dotaci či o jinou podporu na nájemné)
ze strany státu
nájemcům nebytových prostorů (prostorů sloužících podnikání) v
domech
svěřených
městské
části
Brno-střed
(s
výjimkou
parkovacích či garážových stání), kteří ke dni 13.3.2020
vykonávali
v provozovnách
umístěných
v těchto
prostorech
podnikatelskou činnost a současně na základě usnesení vlády
České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12.3.2020
č. 199 a č. 211 ze dne 14.3.2020, mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 15.4.2020
č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN a následujících mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky (popřípadě
jiných opatření orgánů veřejné moci, které měly za následek
přerušení
provozu
stravovacích
služeb
či
maloobchodního
prodeje či služeb či jejich výrazné omezení dle specifikace
dále v textu) přerušili v provozovnách provoz stravovacích
služeb či maloobchodní prodej či prodej služeb anebo provoz
stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej služeb
výrazně
omezili
(tj.
provozovali
stravovací
služby
v provozovnách pouze v určitém čase, kdy byla povolena
přítomnost veřejnosti, nebo zboží a služby prodávali nebo
nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní okénka či prodejem
zboží s sebou bez vstupu do provozovny), a to za období trvání
krizového opatření či mimořádného opatření či jiného opatření
orgánů veřejné moci zakazujícího či výrazně omezujícího provoz
stravovacích služeb, maloobchodní prodej či prodej služeb
konkrétní provozovny (tj. nejdříve od 13.3.2020 a nejpozději
do dne, kdy nájemce přestal být zcela nebo výrazně omezen ve
své činnosti, přičemž se bude jednat o den, kdy dle
příslušného opatření orgánů veřejné moci skončilo úplné či
výrazné omezení dané činnosti konkrétní provozovny),
a to za současného splnění podmínky, že nájemce má (k datu
podání žádosti o prominutí nájemného) uhrazené případné
závazky vůči MČ BS splatné do 29.2.2020 a k nim náležející
příslušenství
související
s užíváním
nebytového
prostoru
(prostoru
sloužícího
podnikání),
k němuž
se
prominutí
vztahuje, s tím, že splnění všech výše uvedených podmínek
nájemce doloží čestným prohlášením (obsaženým v žádosti, která
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu),
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přičemž vyčíslení prominutého nájemného bude provedeno poté,
co nájemce splní povinnost dle žádosti informovat MČ BS o
vyčíslení nároku na kompenzaci nájemného ze strany státu či o
vzniku reálné možnosti žádat o dotaci či o jinou podporu na
nájemné ze strany státu, nejpozději však do 30.11.2020,
doporučuje
ZMČ BS schválit na základě žádostí nájemců doručených MČ BS
nejpozději do 31.7.2020, kteří byli v důsledku vyhlášeného
nouzového stavu a usnesení vlády České republiky o přijetí
krizových
opatření
a
mimořádných
opatření
Ministerstva
zdravotnictví České republiky souvisejících s prevencí šíření
nákazy koronaviru SARS Co V-2 dotčeni úplným nebo výrazným
omezením provozu
prominutí nájemného(bez služeb) nad rámec vzniklého nároku na
kompenzaci nájemného (či nad rámec reálné možnosti žádat o
dotaci či o jinou podporu na nájemné)
ze strany státu
nájemcům nebytových prostorů (prostorů sloužících podnikání) v
domech
svěřených
městské
části
Brno-střed
(s
výjimkou
parkovacích či garážových stání), kteří ke dni 13.3.2020
vykonávali
v provozovnách
umístěných
v těchto
prostorech
podnikatelskou činnost a současně na základě usnesení vlády
České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12.3.2020
č. 199 a č. 211 ze dne 14.3.2020, mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 15.4.2020
č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN a následujících mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky (popřípadě
jiných opatření orgánů veřejné moci, které měly za následek
přerušení
provozu
stravovacích
služeb
či
maloobchodního
prodeje či služeb či jejich výrazné omezení dle specifikace
dále v textu) přerušili v provozovnách provoz stravovacích
služeb či maloobchodní prodej či prodej služeb anebo provoz
stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej služeb
výrazně
omezili
(tj.
provozovali
stravovací
služby
v provozovnách pouze v určitém čase, kdy byla povolena
přítomnost veřejnosti, nebo zboží a služby prodávali nebo
nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní okénka či prodejem
zboží s sebou bez vstupu do provozovny), a to za období trvání
krizového opatření či mimořádného opatření či jiného opatření
orgánů veřejné moci zakazujícího či výrazně omezujícího provoz
stravovacích služeb, maloobchodní prodej či prodej služeb
konkrétní provozovny (tj. nejdříve od 13.3.2020 a nejpozději
do dne, kdy nájemce přestal být zcela nebo výrazně omezen ve
své činnosti, přičemž se bude jednat o den, kdy dle
příslušného opatření orgánů veřejné moci skončilo úplné či
výrazné omezení dané činnosti konkrétní provozovny),
a to za současného splnění podmínky, že nájemce má (k datu
podání žádosti o prominutí nájemného) uhrazené případné
závazky vůči MČ BS splatné do 29.2.2020 a k nim náležející
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příslušenství související s užíváním nebytového prostoru
(prostoru sloužícího podnikání), k němuž se prominutí
vztahuje, s tím, že splnění všech výše uvedených podmínek
nájemce doloží čestným prohlášením (obsaženým v žádosti, která
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu),
přičemž vyčíslení prominutého nájemného bude provedeno poté,
co nájemce splní povinnost dle žádosti informovat MČ BS o
vyčíslení nároku na kompenzaci nájemného ze strany státu či o
vzniku reálné možnosti žádat o dotaci či o jinou podporu na
nájemné ze strany státu, nejpozději však do 30.11.2020,
doporučuje
ZMČ BS uložit Odboru bytovému ÚMČ BS administrovat žádosti
nájemců o prominutí nájemného ve smyslu tohoto usnesení,
doporučuje
ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat žadatele a SNMČ BS
o prominutí nájemného nad rámec vzniklého nároku na kompenzaci
nájemného (či reálné možnosti žádat o dotaci či o jinou
podporu na nájemné) ze strany státu v případě úplného splnění
podmínek dle 1. části tohoto usnesení,
doporučuje
ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat žadatele o
vyčíslení prominutého nájemného nejpozději do 31.12.2020,
doporučuje
ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat ZMČ BS o přehledu
vyčíslení prominutých pohledávek a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořec Dumbrovs
ký
ká
pro
pro
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Odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Žádost o prominutí nájemného (bez služeb)
z nebytového prostoru (prostoru sloužícího podnikání)
v domě svěřeném do správy MČ Brno-střed
z důvodu mimořádných opatření orgánů veřejné moci v souvislosti s epidemií
koronaviru SARS Co V-2
(tj. z důvodu vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření a mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2)

Nájemce: ……….………………………..………….……………..…..…, IČO/nar.: …………………….…,
(název/jméno a příjmení)

jednající

prostřednictvím:……………………………kontaktní

telefon:

……………………………,

kontaktní e-mail: ……………………….…………………., který na základě platné nájemní smlouvy užívá
nebytový prostor číslo ………., v Brně v domě na ulici ……………………………, k tomuto účelu nájmu:
………………………...………………………………………………………………………………………
……, v předmětu nájmu provozuje tuto činnost/tyto činnosti: …………………….., žádá zpětně o prominutí
nájemného

(bez

služeb)

v rozhodném

období,

tj.

od……………

(nejdříve

od

13.03.2020)

do…………….(nejpozději do: dne, kdy nájemce přestal být zcela nebo výrazně omezen ve své činnosti, přičemž se bude jednat
o den, kdy dle příslušného opatření orgánů veřejné moci skončilo úplné či výrazné omezení dané činnosti konkrétní provozovny
(z důvodu přerušení nebo omezení přerušení provozu na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze
dne 12.3.2020 č. 199 a č. 211 ze dne 14.3.2020, mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne
15.4.2020 č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN a následujících mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky
či případně jiných opatření orgánů veřejné moci)
Rozhodné období: nejdříve od 13.03.2020 a nejpozději do dne, kdy nájemce přestal být zcela nebo výrazně omezen ve své
činnosti, přičemž se bude jednat o den, kdy dle příslušného opatření orgánů veřejné moci skončilo úplné či výrazné omezení
dané činnosti konkrétní provozovny

Důvod žádosti o prominutí nájemného:
přerušení provozu v provozovně na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového
opatření ze dne 12.3.2020 č. 199 a č. 211 ze dne 14.3.2020, mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví České republiky ze dne 15.4.2020 č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN a následujících
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky či případně jiných opatření orgánů
veřejné moci, tj. z důvodu, že na podnikatelskou činnost v provozovně se v rozhodném období nevztahovala
výjimka ze „zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách“ uvedené v příslušných
opatřeních orgánů veřejné moci

výrazné omezení provozu v provozovně na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového
opatření ze dne 12.3.2020 č. 199 a č. 211 ze dne 14.3.2020, mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví České republiky ze dne 15.4.2020 č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN a následujících
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, a to konkrétně:
provozování stravovacích služeb v provozovně pouze v určitém čase, kdy byla povolena
přítomnost veřejnosti, nebo
zboží a služby prodáváno nebo nabízeno mimo provozovnu, tj. přes výdejní okénka či
prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny
(hodící se zatrhněte)

Žádost o prominutí nájemného nájemce odůvodňuje podrobněji takto (např. rozsah omezení):
……………………………………………………………………………………………………..……...…..
……………………………………………………………………………………………………..……...…..
………………………………………………………………………………………………………………..

Skutečnosti uvedené v žádosti nájemce případně dokládá následujícími listinami:
…………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………......………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. (viz příloha).

Čestné prohlášení:
Nájemce čestně prohlašuje, že ke dni 13.3.2020 vykonával podnikatelskou činnost v nebytovém prostoru
(prostoru sloužícího podnikání), na který uplatňuje žádost o prominutí nájemného.
Nájemce čestně prohlašuje, že ke dni podání žádosti má vůči MČ BS uhrazené veškeré závazky splatné do
29.2.2020 a k nim náležející příslušenství, které souvisí s užíváním nebytového prostoru (prostoru sloužícího
podnikání), na který uplatňuje žádost o prominutí nájemného.
Nájemce čestně prohlašuje, že k přerušení nebo výraznému omezení podnikatelské činnosti v předmětné
provozovně (nebytovém prostoru) došlo výlučně ze shora uvedených důvodů v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu a vydaných usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření a mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS
Co V-2.
Nájemce se zavazuje v případě, že mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok na kompenzaci nájemného ze
strany státu v souvislosti s přerušením nebo omezením provozu nebytového prostoru (prostoru sloužícího
podnikání), za období, na které uplatňuje žádost o prominutí nájemného, informovat pronajímatele (MČ BS)
o částce, na kterou mu vznikl ze strany státu nárok. Nájemce se zavazuje o tom pronajímatele (MČ BS)

informovat nejpozději do 14 dní od doby, co se o nároku a jeho výši dozvěděl, nejpozději však do
31.10.2020.
Nájemce tímto zmocňuje a opravňuje pronajímatele (MČ BS) k tomu, aby komunikoval s orgány veřejné
moci, které jsou poskytovateli kompenzací apod. nájemného v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem
či opatřeními státní správy (včetně vlády ČR) z důvodu výskytu nového typu koronaviru SARS CoV-2, a
obdržel informace, zda a v jaké výši vznikl nájemci na nárok na kompenzaci státu na nájemném za období
(nebo jeho část), na které je podána žádost nájemce o prominutí nájemného vůči MČ BS, a v jaké výši
kompenzaci obdržel. V případě prominutí nájemného ze strany MČ BS nelze toto oprávnění nájemcem
odvolat.
V případě, že nájemné, které je předmětem této žádosti, již bylo nájemcem zaplaceno (za předpokladu, že
nájemce splní podmínky usnesení ZMČ BS č……. pro prominutí nájemného), nájemce prohlašuje, že
nebude požadovat jeho vrácení a požaduje, aby zaplacené nájemné bylo připsáno na platby nájemného za
předmětný nebytový prostor na následující období, na které se nevztahuje prominutí nájemného.
Nájemce dále prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.
Poučení:
V případě nepravdivosti čestného prohlášení (viz výše) se může jednat o naplnění skutkové podstaty
trestného činu podvodu dle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Způsob podání žádosti:
Originál žádosti je nezbytné doručit na MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to poštou, popř.
osobně prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-střed, popř. prostřednictvím datové schránky či emailem se
zaručeným elektronickým podpisem.
V případě potřeby doplnění dalších informací, Vás budeme kontaktovat.
Sdělujeme Vám, že městská část Brno-střed přijala Zásady ochrany osobních údajů Odboru bytového a Správy nemovitostí
městské části Brno-střed, které naleznete na www.brno-stred.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju, kde se dočtete více o
zpracování osobních údajů a Vašich právech.

V Brně dne…..................................

………................................................................................
podpis nájemce
popř. osoby oprávněné jednat jménem nájemce

Stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně snížit nájemné
vybírané z obecního majetku v době trvání nouzového stavu
Má-li obec v úmyslu podpořit své obyvatele či osoby podnikající na jejím území
tím, že v souvislosti s trvajícím nuceným stavem a krizovými či mimořádnými
opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění COVID-19, poskytne úlevy
z povinnosti hradit nájemné z užívaného obecního majetku, může postupovat
některým z následujících (typických) způsobů. Platí přitom, že pro uvedené
rozhodování není třeba žádné individuální žádosti nájemce.
1) Dočasné snížení nájemného dohodou


Má-li obec v úmyslu dočasně snížit výši nájemného sjednaného v nájemní
smlouvě, musí tak učinit dohodou s nájemcem (obvykle pojatou jako dodatek
k nájemní smlouvě, obsahující změnu sjednané výše nájemného).



I sjednání takové dohody musí předcházet rozhodnutí příslušného obecního
orgánu. Přitom platí, že k rozhodnutí o změně nájemní smlouvy je příslušný
tentýž orgán, který rozhodl o jejím uzavření.
Rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy náleží do tzv. zbytkové pravomoci rady
obce podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů. V obcích, v nichž není rada obce volena, náleží toto
rozhodnutí starostovi obce (§ 99 odst. 2). O sjednání nájemní smlouvy může
rozhodnout též zastupitelstvo, které si může tuto pravomoc vyhradit (§ 84 odst. 4).
Vyhrazení může učinit obecně i ve vztahu ke konkrétní smlouvě. Může tak učinit
výslovně, nebo tím, že rozhodne přímo o uzavření určité smlouvy (tím si implicitně
vyhradilo rozhodnutí o této konkrétní nájemní smlouvě). V případě pronájmu
hmotné nemovité věci či práva stavby musí předcházet zveřejnění záměru podle
§ 39 odst. 1 zákona o obcích.



Pokud dodatek mění již uzavřenou smlouvu, na kterou se vztahovala
povinnost zveřejnit záměr podle § 39 odst. 1 zákona o obcích (např. uzavření
dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu obecního pozemku, nebytových prostor
apod.), a pokud tato změna spočívá ve změně tzv. podstatných prvků smlouvy
(zjednodušeně řečeno všeho zásadního v měněné smlouvě), musí být předem
zveřejněn též záměr této změny. V obecné rovině přitom platí, že snížení výše
sjednaného nájemného má povahu změny podstatného prvku, a musí mu proto
předcházet zveřejnění záměru.



Pokud se ovšem nebude jednat o změnu trvalého charakteru, nýbrž o změnu
pouze dočasnou, tzv. na dobu trvání nouzového stavu (případně dobu
bezprostředně následující), nebude se dle našeho názoru jednat o změnu
podstatného prvku, která by vyžadovala předchozí zveřejnění záměru (de
facto půjde jen o určité krátkodobé „suspendování“ aplikace ustanovení smlouvy
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o nájmu, týkající se výše nájemného). Nemá-li změna právního vztahu trvalý
charakter, nýbrž je pouze krátkodobým (dočasným) řešením nouzového stavu, jako
je tomu v daném případě, postačí rozhodnutí příslušného orgánu obce, v případě
nájemních smluv tedy rady obce dle § 102 odst. 3 zákona o obcích, aniž by muselo
předcházet zveřejnění záměru.


Rada obce může o změně nájemních smluv spočívajících v dočasném snížení
nájemného rozhodnout buď ve vztahu ke každé smlouvě individualizovaným
usnesením, nebo může rozhodnout obecně ve vztahu ke všem či k určitým
nájemním smlouvám. Podmínkou takového obecného usnesení však je
jednoznačnost, zejména pokud jde o vymezení smluv, na které se bude snížení
nájemného vztahovat, a podmínek snížení nájemného (zejména výše a dobu
sjednání nižšího nájemného).



Vzhledem k tomu, že se může jednat o velké množství smluv, které bude třeba
tímto způsobem změnit, a že s ohledem na stávající situaci je třeba omezit fyzický
kontakt jen na nezbytné situace, bude v praktické rovině optimální, pokud obec
vyrozumí o schválení změny smlouvy ze strany obce jednotlivé nájemce
elektronicky (e-mailem, datovou schránkou), případně poštou, a ke sjednání
dodatku dojde tzv. na dálku, tedy tím, že nájemce bez návštěvy úřadu dodatek
přijme (např. příslušný návrh dohody podepíše a zašle zpět obci, případně dojde
k uzavření dodatku ryze elektronickými prostředky1).

2) Prominutí dluhu


Druhou z obecně se nabízejících možností je prominutí nájemného formou
prominutí dluhu.



Podle § 1995 občanského zákoníku promine-li věřitel dlužníku dluh, má se za to,
že dlužník s prominutím dluhu souhlasí, pokud neprojevil bez zbytečného odkladu
nesouhlas výslovně nebo plněním dluhu.



Prominutí dluhu je majetkoprávním jednáním, které § 85 písm. f) zákona o obcích
svěřuje do tzv. vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce, pakliže je promíjený dluh
vyšší než 20 000 Kč. Pokud by byl promíjený dluh nižší než 20 000 Kč, spadalo
by jeho prominutí do zbytkové pravomoci rady obce dle § 102 odst. 3 zákona
o obcích (v obcích, v nichž není volena rada obce, starosta obce).

§ 561 odst. 1 občanského zákoníku: K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se
vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to
obvyklé. Jiný právní předpis stanoví, jak lze při právním jednání učiněném elektronickými prostředky
písemnost elektronicky podepsat. Dále pak § 7 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce, podle něhož k podepisování elektronickým podpisem lze použít zaručený
elektronický podpis, uznávaný elektronický podpis, případně jiný typ elektronického podpisu,
podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná jiným způsobem než způsobem
uvedeným v § 5 nebo § 6 odst. 1.
1
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Částku 20 000 Kč je nutné vztahovat ke konkrétnímu nájmu, nikoli ke
konkrétní promíjené částce. Tzn. o celkovém prominutí dluhu z jedné nájemné
smlouvy do 20 000 Kč může rozhodnout rada, jakmile by však prominutí dluhu ve
svém úhrnu přesáhlo 20 000 Kč, musí od překročení této výše již rozhodovat
zastupitelstvo (i kdyby se tak stalo více dílčími prominutími, z nichž by žádné
nepřesáhlo částku 20 000 Kč, ve svém souhrnu však ano).



Prominutí dluhu na nájemném není úkonem, který by vyžadoval předchozí
zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona o obcích (není vyjmenován mezi
úkony, které předchozí zveřejnění záměru vyžadují).



Příslušný obecní orgán může rozhodnout o prominutí dluhu, starosta obce (nebo
osoba jednající za obec navenek) dá tuto skutečnost najevo nájemci, přičemž
neprojeví-li bez zbytečného odkladu nesouhlas či nesplní-li dluh, má se zato, že
s prominutím souhlasí. Nic nebrání ani tomu, aby byla sjednána zvláštní dohoda
o prominutí dluhu. Postup při informování o prominutí dluhu by měl být
obdobný jako v případě sjednávání dodatku k nájemní smlouvě.



Podobně jako u změny nájemní smlouvy i u prominutí dluhu může být rozhodnuto
ad hoc, tedy samostatně u každé smlouvy, nebo v obecné rovině vymezeným
jednoznačných podmínek (srov. výše). Prominutí dluhu může být plné nebo
částečné, není ani vyloučeno prominutí dluhu do budoucna.

3) Úlevy na nájemném z hlediska péče řádného hospodáře


Podle § 38 odst. 1 zákona o obcích majetek obce musí být využíván účelně
a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené
působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.
Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové
nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je
řádně odůvodněn.



Z dotčeného ustanovení vyplývá, že případné jednání obce „ekonomicky
nevýhodně“, tedy např. prominutí nájemného či jeho snížení, by mělo sledovat jiný
než ekonomický, avšak důležitý zájem obce, který je odůvodněný. Takovým
zájmem pak typicky bude právě podpora místních obyvatel či podnikatelů
v souvislosti se stávajícím nouzovým stavem (podpora podnikání, zaměstnanosti
apod.). Nepochybně pak bude splněn, pokud doba snížení či „prominutí“
nájemného bude adekvátní trvání nouzového stavu, resp. řešení důsledků s ním
spojených.

Shrnutí:


Obec může podpořit místní obyvatele či podnikatele sjednáním dohody
o dočasné změně výše nájemného, a to na dobu trvání nouzového stavu,
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resp. na dobu do vyřešení důsledků nouzového stavu. Platí přitom, že není
třeba žádné individuální žádosti nájemce. Sjednání dohody musí být předem
schváleno tím orgánem obce, který rozhodl o sjednání samotné nájemní
smlouvy, přičemž toto schválení může být i obecné (pro smlouvy určitého typu).
Dočasné snížení nájemného, je-li sjednáno na dobu trvání nouzového stavu či
dobu do vyřešení důsledků nouzového stavu, nemusí předcházet zveřejnění
záměru podle § 39 odst. 1 zákona o obcích.


Obec může podpořit obyvatele či podnikatele též prominutím dluhu na
nájemném, a to i před splatností nájemného (vznikem dluhu). Podle výše
promíjeného dluhu musí rozhodnout zastupitelstvo (dluh nad 20 000 Kč), nebo
rada, resp. starosta v obcích bez rady či má-li tuto pravomoc svěřenu, jde-li
o dluh do 20 000 Kč.



Sleduje-li obec poskytnutím úlevy na nájemném řešení negativních dopadů
nouzového stavu, podporu obyvatel, podnikatelů, snížení rizika
nezaměstnanosti apod., bude takové snížení učiněné na dobu nouzového stavu
či do vyřešení důsledků nouzového stavu akceptovatelné i z hlediska péče
řádného hospodáře podle § 38 odst. 1 zákona o obcích.

Zbývá upozornit, že i v případě rozhodování zastupitelstva a rady o úlevách
z nájemních smluv se uplatní jednotlivá krizová opatření a mimořádná opatření
stanovená vládou a Ministerstvem zdravotnictví. Jednání zastupitelstva obce
musí probíhat za splnění podmínek stanovených usnesením vlády č. 122/2020 Sb.
(srov. doprovodné informace zveřejněné na https://www.mvcr.cz/clanek/informacepro-obce-k-dopadum-usneseni-vlady-c-274-ze-dne-23-3-2020-122-2020-sb-o-prijetikrizoveho-opatreni-tykajiciho-se-jednani-zastupitelstev-obci-a-kraju.aspx
a
https://www.mvcr.cz/clanek/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-tykajiciho-se-jednanizastupitelstev-obci-a-kraju.aspx). I v případě jednání rady obce je na místě
upřednostnit jednání distanční (např. formou videokonference nebo telekonference);
k tomu blíže srov. informace k jednání rady obce, zveřejněná na
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obce-k-podminkam-konani-schuze-radyobce-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx).

Zpracoval Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Praha, 1. 4. 2020
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39.

Žádost o předchozí souhlas ZMB - prominutí nájemného nájemcům nebytových prostor
v domech svěřených Městské části Brno-střed
ZMB uděluje
předchozí souhlas dle článku 11 odst. 2 písm. e) obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění, k rozhodnutí Zastupitelstva
městské části Brno-střed o prominutí nájemného nájemcům nebytových prostor (prostor
sloužících k podnikání)v domech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou parkovacích či
garážových stání), kteří byli vyhlášením nouzového stavu a krizovými opatřeními vlády ČR
souvisejícími s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co-V-2 dotčeni úplným nebo částečným
omezením provozu.

