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NÁVRH NA USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání  

Usnesením č. 

I. Schvaluje 

prominutí nájemného nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, 
předaných k hospodaření p. o. Městské středisko kultury a sportu, IČ 71195424, nám. T. Bati 
701, 391 02 Sezimovo Ústí, kteří byli přímo dotčeni mimořádnými a krizovými opatřeními 
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19*): 
 
a) Michal Mikuláštík, Svépomoc 660, 391 02 Sezimovo Ústí, IČ: 72101831 

ve výši: 29.430,50 Kč; 
s tím, že (i) prominutí se vztahuje na poměrnou část nájemného za období přerušení či 
omezení činnosti provozovny v důsledku výše uvedených opatření v době od 13. 3. 2020 do 
24. 5. 2020 (včetně) (ii) nájemné bude prominuto na základě žádosti nájemce a uzavření 
dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. 

 
b) CZ idea Prag s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 09057277 
     (na základě Smlouvy o postoupení smlouvy ze dne 22. 5. 2020)  

ve výši 37.735,30 Kč; 
s tím, že (i) prominutí se vztahuje na poměrnou část nájemného za období přerušení či 
omezení činnosti provozovny v důsledku výše uvedených opatření v době od 13. 3. 2020 do 
24. 5. 2020 (včetně) (ii) nájemné bude prominuto na základě žádosti nájemce a uzavření 
dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. 
 
c) Luboš Kocourek, Husinecká 2179/23, 390 02, Tábor, IČ: 62547291 

ve výši 22.842 Kč;  
s tím že (i) prominutí se vztahuje na nájemné v plné výši, a to za období duben, květen, 
červen 2020, kdy nájemce nemohl vykonávat činnost svojí firmy, (ii) nájemné bude 
prominuto na základě žádosti nájemce a uzavření dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. 
 
*)    např. usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb. o nouzovém stavu ze dne 12. 3. 2020 (usnesení 

vlády č. 194), usnesení vlády České republiky č. 82/2020 Sb. o přijetí krizového opatření ze dne 14. 

3. 2020 (usnesení vlády č. 211), mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020, 

26. 3. 2020, 30. 3. 2020, 1. 4. 2020, 6. 4. 2020 
 



 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 

ZM je předloženo ke schválení prominutí nájemného nájemcům nebytových prostor ve 
vlastnictví města předaných k hospodaření p. o. Městské středisko kultury a sportu, a to ve 
výši nad 20 000 Kč na jednoho nájemce v daném roce, tj v kompetenci ZM dle zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích. Prominutí se vztahuje na nájemce, kteří byli přímo dotčeni 
mimořádnými a krizovými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocnění COVID-19*). 
 
Nájemce restaurace LUNA čp. 1389 pan Michal Mikuláštík a nájemce restaurace na Kozím 
hrádku CZ idea Prag s.r.o., žádají o prominutí poměrné části nájemného za dny uzavření 
provozovny v době od 13. 3. 2020 do 24. 5. 2020 (včetně), tj. za 73 dní.  
 
Nájemce restaurace na Kozím hrádku CZ idea Prag s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 
120 00 Praha 2, IČ: 09057277, na základě Smlouvy o postoupení smlouvy ze dne 22. 5. 2020 
převzal práva a povinnosti z pachtovní smlouvy nájemce IDEA CzechPrague s.r.o., 
Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 05315077. Převod schválila RM dne  
4. 5. 2020 usn. č. 144/2020. Žádost o převod pachtovní smlouvy byla zdůvodněna potřebou 
rozdělení činnosti firmy. 
 
Nájemce nebytového prostoru v areálu letního kina, čp. 667, pan Luboš Kocourek, požádal o 
prominutí nájmu z důvodu výše uvedených krizových opatření, v důsledku kterých nemůže 
provozovat svoji činnosti tj. technické zajištění kulturních akcí (ozvučení, osvětlení, pronájem 
podia apod.) a prakticky se zastavila veškerá jeho podnikatelská činnost. ZM je navrhováno 
prominutí nájemného za duben, květen a červen r. 2020. 
 
Výše uvedení podnikatelé, jsou dlouhodobými nájemci, kteří řádně plní závazky plynoucí 
z nájemní smlouvy. Městské středisko kultury a sportu doporučuje ZM nájemné prominout. 
Souhrnné informace k prominutí nájemného jsou v tabulce: 
 

Nájemce 
doba prominutí 

nájemného  

počet dní 
prominutí 

nájemného 

měsíční 
nájemné 

roční nájemné prominuté nájemné 

Michal Mikuláštík 13.3.-24.5.2020 73 12 329 Kč 147 948 Kč   29 430,50 Kč  

CZ idea Prag s.r.o. 13.3.-24.5.2020 73 15 808 Kč 189 696 Kč   37 735,30 Kč  

Luboš Kocourek 1.4.-30.6.2020 91 7 614 Kč 91 368 Kč   22 842,00 Kč  

CELKEM     35 751 Kč 429 012 Kč   90 007,80 Kč  

 
V souvislosti s krizovými opatřeními RM dne 6. 4. 2020 usn. č. 110/2020 schválila možnost, 
aby si nájemci nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí uplatnili posun termínu 
plateb nájemného a záloh na služby spojené s nájmem za období do srpna r. 2020 (včetně), 
po dobu až tří měsíců, a to nejvýše o tři měsíce.  Dále RM dne 20. 4. 2020 usn. č. 129/2020 
schválila prominutí nájemného nájemcům nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví 
města, kteří byli přímo dotčeni mimořádnými a krizovými opatřeními k ochraně obyvatelstva 
a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19*) a museli přerušit či 
podstatným způsobem omezit provoz v provozovnách, a to až do výše 20.000 Kč pro jednoho 
nájemce (tj. do výše pravomoci RM dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) s tím, že (i) prominutí 



se vztahuje na poměrnou část nájemného za období přerušení či omezení činnosti 
provozovny v důsledku výše uvedených opatření a (ii) nájemné bude prominuto na základě 
žádosti nájemce a uzavření dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje program COVID – nájemné. Jde o dotační 
program, jehož záměrem je přispět podnikatelům na úhradu nájmů z provozovny. Podle něj 
by stát formou dotace uhradil nájemcům polovinu z celkového nájemného za duben až 
červen 2020. Podpora by v souladu s evropskými pravidly byla maximálně 10 milionů korun, 
nájemce by mj. musel dodat potvrzení od pronajímatele o poskytnutí 30% slevy z nájmu. 
Nájemce by tedy hradil 20 % z nájemného, které normálně platí, 50 % by přispěl stát. V době 
přípravy materiálu pro jednání ZM získal dotační program COVID – nájemné notifikaci 
Evropské komise a začaly přípravy spuštění programu s předpokládaným termínem 
nejpozději do konce června. 
 
 
*)    např. usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb. o nouzovém stavu ze dne 12. 3. 2020 (usnesení 

vlády č. 194), usnesení vlády České republiky č. 82/2020 Sb. o přijetí krizového opatření ze dne 14. 

3. 2020 (usnesení vlády č. 211), mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020, 

26. 3. 2020, 30. 3. 2020, 1. 4. 2020, 6. 4. 2020 

   


