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Název návrhu: 

Snížení nájemného z prostor sloužících podnikání 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. ukládá Radě města Přerova zabývat se přechodným snížením nájemného pro rok 2021 

nájemcům z prostor sloužících podnikání v budovách ve vlastnictví statutárního města 

Přerova uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR 

ode dne 5.10.2020 tak, aby došlo ke snížení z ročního nájemného pro rok 2021 rozsahu tří 

měsíců, 

 

2. vyzývá soukromé pronajímatele nebytových prostor, aby dle svých možností prominuli, 

snížili nebo odložili nájemné od 1.1.2021 do 31.3.2021 všem nájemcům, kteří nemohli plně 

provozovat svou živnost v souvislosti s COVID 19, 

 

3. ukládá Radě města Přerova zabývat se možností vytvořit Program peněžité pomoci 

KORONA 2020 dle důvodové zprávy. 

 

Důvodová zpráva: 

Ad 1 - Přechodné snížení nájemného 
Rada města již svým usnesením č. 1321/35/7/2020 ze dne 8.4.2020 schválila přechodné snížení 

ročního nájemného pro rok 2020 nájemcům z prostor sloužících podnikání v budovách ve vlastnictví 

statutárního města Přerova z důvodu jarního vyhlášení nouzového stavu v ČR. Dle informací v 

médiích se však v souvislosti s podzimním nouzovým stavem k ničemu obdobnému Rada města nyní 

nechystá 

  

Jsme přesvědčeni, že pokud nemá být město Přerov jen městem super- a hypermakertů, je třeba v 

rámci možností poskytnout pomocnou ruku místním podnikatelům. Zvláště za situace, kdy byly 



nepochopitelně velké řetězce favorizovány po celý podzim a dochází k raketovému posílení 

internetového prodeje a změně chování zákazníků. Prominutí nájemného za první čtvrtletí roku 2021 

poskytne nájemcům dostatečný časový prostor pro obnovu své činnosti v obchodně slabších měsících 

a zároveň pro ně bude i příležitostí pro inovaci svých služeb nebo výrobků, protože budou mít po 

předem stanovenou dobu snížené fixní náklady. 

  

Město jako pronajímatel by mělo mít zájem na budoucím zachování dostupnosti služeb občanům, 

které jsou ohroženy nepříznivou situací v důsledku přijatých usnesení vlády ČR a opatření 

ministerstev souvisejících s výskytem koronaviru COVID – 19. Dopad viru COVID -19 byl prohlášen 

za závažnou mimořádnou událost v oblasti veřejného zdraví pro občany, společnost i hospodářství ve 

všech členských státech EU. Na prominutí nájemného je možno pohlížet jako na poskytnutí daru ze 

strany Města Přerova určeného ke zmírnění následků škod vzniklých v této souvislosti a může 

považováno za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem ve smyslu článku 107 odst. 2 písm. b) 

Smlouvy o fungování EU. 

  

Stran nákladů tohoto opatření uvádíme, že ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 je očekáván 

příjem z nebytových prostor (mimo sportoviště, kino, zámek, autobusové nádraží apod.) očekáván ve 

výši 2 mil. Kč. Náměstek Zácha v tiskové zprávě uvádí, že odpuštění tří měsíčních nájmů vyjde město 

přibližně na dva miliony korun. Je tomu tak proto, že drtivou většinu odpouštěné částky tvoří nájem 

pro Sportoviště Přerov s.r.o., zhruba 1,3 milionu korun. Z toho lze dovodit, že nájem ostatních 

nájemců na tři měsíce tvoří zhruba 0,7 milionu korun za tři měsíce. 

  

Rozsah nemovitých prostor, kde by byl promíjen nájem, je shodný s jarním rozsahem a je uveden v 

příloze č. 1 tohoto materiálu. 

  

  

Ad 2 - Výzva soukromým pronajímatelům 
Většina prostor sloužících k podnikání v Přerově nepatří městu, ale soukromým vlastníkům, respektive 

pronajímatelům. Pokud má tedy dojít k obnově či znovunastartování drobného a středního podnikání, 

jsme přesvědčeni, že podobný krok k nájemcům nebytových prostor musí učinit i soukromí vlastníci. 

Jejich pozice je v případě současného nouzového stavu a souvisejícího propadu ekonomiky stále 

poněkud jistější než podnikatelů, kteří nemohli anebo dokonce stále nemohou svou činnost 

provozovat. Jsou obecně známy příklady pronajímatelů, kteří mají raději svou nemovitost prázdnou, 

než aby snížili požadovaný nájem. I to je jedna z příčin fenoménu „secondhandizace města“, spolu s 

dalšími (např. příliš velká plocha nákupních center a supermarketů na jednoho obyvatele, internetové 

prodeje, neatraktivní zboží aj.). Chceme-li tomuto fenoménu zabránit, je třeba působit proaktivně v 

oblastech, které můžeme alespoň částečně ovlivnit. 

Na druhou stranu si uvědomujeme, že i tito majitelé nemovitostí mohou mít další závazky, a proto 

formulace výzvy obsahuje spojení „dle svých možností.“ 

  

Schválení tohoto bodu usnesení nemá žádný právní účinek na majitele nemovitostí, je jen jakýmsi 

morální apelem na jejich vstřícné chování. 

  

Ad 3 - program peněžité pomoci KORONA 2020 
Inspirováni různými programy pomoci českých a moravských měst (například Ostrava, Kroměříž, 

Litoměřice, Písek) navrhujeme, aby byl vytvořen program peněžité pomoci KORONA 2020, určený 

jak pro podnikatele, tak pro sportovní a jiné neziskové organizace. Cílem programu je podpořit 

ohrožené subjekty podle předem jasných pravidel a v předem daném finančním rámci, který by koalice 

Společně pro Přerov a Piráti navrhovala v celkové výši 5 milionů korun, což bude v případě schválení 

tohoto bodu dále diskutováno. 

  

Základními podmínkami žádosti by bylo sídlo nebo nájem provozovny, sportoviště či sociálního nebo 

kulturního zařízení (prostoru) na katastrálních územích města Přerova, předmětná smlouva uzavřená 

před 5.10.2020 a pro podnikatelské subjekty nájem mimo prostory vlastněné městem. Samozřejmostí 

jsou splacené závazky vůči Statutárnímu městu Přerovu. 



  

Celková alokovaná částka by byla zastropována maximální částkou na jednoho žadatele dle 

jednotlivých oblastí; například podnikatelský subjekt max. 70 tisíc, sportovní klub 210 tisíc apod. 

  

Z dotace by bylo možné financovat 

a) nájemné po dobu trvání krizového stavu, 

b) ušlý zisk za vstupné v případě zrušení kulturních akcí a sportovních zápasů,  

c) ušlý zisk z doprovodného prodeje, z pronájmu prodejních ploch dalším osobám během kulturních 

akcí, zápasů apod. 

d) ztrátu sponzorských příspěvků v situaci, kdy sponzoři vzhledem ke zhoršené vlastní finanční situaci 

nedokážou splnit své smluvní závazky, 

e) mimořádné náklady na nákup ochranných pomůcek pro zachování provozu během krizových 

opatření, a to pro všechny subjekty bez ohledu na vlastníka prostor provozovny 

  

Grantové žádosti by se podávaly elektronicky prostřednictvím některého z existujících softwarových 

on-line řešení.  

  

Zastupitelský klub je připraven na přípravě programu spolupracovat, ale pokládáme za důležité, aby na 

myšlence jeho vzniku panovala široká shoda.  

 

 


