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ZPRÁVA:

Vzhledem k usnesení Vlády České republiky kvůli šíření onemocnění COVID-19 a vyhlášení nouzového 
stavu se město Dvůr Králové nad Labem rozhodlo pomoci podnikatelům, kteří mají pronajaté prostory 
sloužící podnikání v majetku města.

Vyhlášení nouzového stavu, omezení pohybu osob a uzavření obchodů a provozoven má negativní vliv 
na podnikatele. Toto se může následně projevit úplným uzavřením provozoven a dlouhodobým snížením 
příjmu města na nájemném a naopak nutností zvýšení výdajů na udržování prázdných nemovitostí 
(prostor sloužící podnikání). Odbor OEMM původně předložil radě města návrh na pomoc nájemcům v 
prostorách sloužících podnikání v majetku města, kde podnikatelské subjekty byly rozděleny do tří 
skupin, dvěma skupinám by byla nabídnuta pomoc v různém rozsahu a třetí skupině by pomoc 
poskytnuta nebyla.

1. Nájemci, kteří po dobu nouzového stavu nemohli vykonávat svoji činnost pro veřejnost - prominutí 
100 % nájmu od 01.03.2020 do 31.05.2020 a prominutí 25 % nájmu od 01.06.2020 do 31.12.2020.

2. Nájemci, kteří po dobu nouzového stavu mohli pouze z části vykonávat svoji činnost pro veřejnost - 
prominutí 50 % nájmu od 01.03.2020 do 31.05.2020 a prominutí 25 % nájmu od 01.06.2020 do 
31.12.2020.

3. Nájemci, na jejichž činnost má nouzový stav minimální vliv - prominutí 0 % nájmu.

Vzhledem k tomu, že vláda ČR projednala nový dotační program "COVID - Nájemné", který se týká 
participace státu na úhradě nájemného podnikatelům za užívání prostorů podnikání, bylo by možné 
využít i tohoto programu a upravit tak podmínky poskytnutí pomoci podnikatelům ve Dvoře Králové nad 
Labem. Návrh byl vládou schválen a nyní by měla proběhnout notifikace Evropskou komisí, jelikož se 
jedná o formu dotace. Participace státu na úhradě nájemného by činila 50 % za období od 01.04. - 
30.06.2020.

Rada města dne 03.06.2020 projednala výše uvedené a doporučila zastupitelstvu města schválit usnesení 
v souladu s dotačním programem "COVID - Nájemné".

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 3. 6. 2020

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 38, kryto: NE, částka: 1.000.000,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. prominutí 100 % nájemného od 01.03.2020 do 31.03.2020, snížení nájemného o 30 % od 
01.04.2020 do 30.06.2020 a snížení nájemného o 25 % od 01.07.2020 do 31.12.2020, pro 
nájemce, kteří po dobu nouzového stavu nemohli vykonávat svoji činnost pro veřejnost 



dle přílohy č. 1, na základě dotačního programu "COVID - Nájemné",

1.2. prominutí 50 % nájemného od 01.03.2020 do 31.03.2020, snížení nájemného o 30 % od 
01.04.2020 do 30.06.2020 a snížení nájemného o 25 % od 01.07.2020 do 31.12.2020, pro 
nájemce, kteří po dobu nouzového stavu mohli pouze z části vykonávat svoji činnost pro 
veřejnost dle přílohy č. 2, na základě dotačního programu "COVID - Nájemné",

1.3. vzor dohody o prominutí a snížení nájemného dle bodů 1.1. a 1.2. tohoto usnesení dle 
přílohy č. 4 a pověřuje starostu města podpisem dohod,

2. neschvaluje

2.1. poskytnutí slevy na nájemném nájemcům, na jejichž činnost měl nouzový stav minimální 
vliv dle přílohy č. 3,

3. ukládá

vedoucí OEMM

3.1. předložit dohody o prominutí a snížení nájemného starostovi města k podpisu.

Termín: 31. 7. 2020

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Seznam nájemců - 100%

Příloha č. 2 - Seznam nájemců - 50%

Příloha č. 3 - Seznam nájemců - 0%

Příloha č. 4 - Vzor dohody o prominutí nájemného

ZPRACOVAL: Kašparová Táňa


