
  
1. Hasičský záchranný sbor Hlavního města Prahy - 2x  prostory - pro reklamní agenturu a 
zpracovatele kamene, měsíční nájemné 5 729,33 Kč. O snížení nájemného, posečkání 
splatnosti či změně smlouvy se neuvažuje; 

2. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje -  1x  prostor -  pro Outdoor akzent, měsíční 
nájemné 1 000,- Kč (12 000,- Kč ročně). O snížení se neuvažuje, ani o změně smlouvy. Pouze 
se uvažuje o odkladu splatnosti, ale ve smyslu nově připravovaného zákona; 

3. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - 1x prostor -  pro sportoviště (Slezský 
aeroklub Zábřeh), měsíční nájem 25 930,- Kč. O snížení nájemného, ani změny ve smlouvě se 
neuvažuje. Analyzuje se postup pro posečkání platby; 

4. Státní oblastní archiv v Litoměřicích – pronájem 3x prostory komerčně a 2x prostory 
neziskovým organizacím. Vzhledem k tomu, že prostory jsou využívány i v současné situaci, 
archiv o změnách výše nájmu ani nájemních smluv neuvažuje; 

5. Bytová správa MV – pronájem 15 prostor subjektům, které musely uzavřít své 
provozovny. Jde nejčastěji o drobné provozovny typu kadeřnictví, manikúra, prodejna 
sportovních potřeb apod. Souhrnná výše měsíčních příjmů z pronájmů činí 196 580 Kč. 
Bytová správa uvažuje o snížení nájemného zatím za měsíc duben pro některé nájemce. O 
změnách nájemních smluv se neuvažuje; 

6. Olymp Centrum sportu MV – pronájem 2x prostory sloužící jako restaurační zařízení. 
Souhrnná výše nájmů činí 22 504 Kč. V současné době probíhá analýza na právním oddělení 
Olymp Centrum sportu MV o dalším postupu; 

7. Zařízení služeb pro MV – pronájem 11 x podnikatelským subjektům. Jedná se o následující 
provozovny: prodejny různého zboží, restaurace, cestovní kancelář, prostory sloužící k 
poskytování fyzioterapeutických a masážních služeb, prostory sloužící k parkování nových 
vozidel provozovatele autosalonu. Souhrnná výše měsíčního nájemného od nájemců, kteří 
byli nuceni na základě mimořádných opatření uzavřít nebo výrazně omezit svoji činnost, činí 
199 704,- Kč (bez DPH). 
ZSMV bude v otázce řešení výše nájemného  u nájemců, kteří byli postiženi mimořádnými 
opatřeními, postupovat dle platné legislativy. V současné době ZSMV čeká na schválení 
zákona, který bude tuto problematiku řešit komplexně. 
Přesto, že dosud nebyl schválen zákon řešící tento problém, ZSMV vstoupilo do jednání s 
nájemci, kterých se dotklo uzavření provozoven v důsledku mimořádných opatřeních a na 
základě jejich písemných žádosti pozastavilo platby nájemného (bez energií a služeb) a to na 
dobu 3 měsíců. 
O pozastavení plateb nájemného dosud požádalo 6 nájemců, kterým ZSMV vyhovělo. : ZSMV 
po schválení zákona řešícího problematiku nájemného v době mimořádných opatření bude 
při úpravě nájemních smluv postupovat dle této legislativy. Právní odbor ZSMV bude otázku 
přerušení, pozastavení či případné slevy na nájemném analyzovat v okamžiku schválení 
legislativy. 
  
8. Policie ČR 

·         vzdělávací zařízení Pardubice – 1x provozovna závodního občerstvení – měsíční 
nájemné 4.195,- Kč bez DPH (bez souvisejících služeb) 



·         vzdělávací zařízení Brno – 1x provozovna závodního občerstvení – měsíční 
nájemné 10.573,- Kč včetně DPH (bez souvisejících služeb) 
·         Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje – Územní odbor Sokolov – 1x 
pobočka Zdravotní pojišťovny MV ČR – měsíční nájemné 570,- Kč včetně DPH (bez 
souvisejících služeb) 
·         Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – Hradec Králové – 1x 
prodejna potravin – měsíční nájemné 23.175,91 Kč včetně DPH (bez souvisejících 
služeb), Hradec Králové – vinotéka – měsíční nájemné 2.798,91 Kč včetně DPH (bez 
souvisejících služeb), Hradec Králové – provozovna občerstvení – měsíční nájemné 
18.488,66 Kč včetně DPH (bez souvisejících služeb), Hradec Králové – prodejna tabáku 
– měsíční nájemné 860,83 Kč včetně DPH (bez souvisejících služeb), Hradec Králové – 
pojišťovací kancelář – měsíční nájemné 860,83 Kč včetně DPH (bez souvisejících 
služeb), Hradec Králové – prodejna drogerie – měsíční nájemné 15.667,- Kč včetně 
DPH (bez souvisejících služeb), Hradec Králové – prodejna domácích potřeb – měsíční 
nájemné 28.334,50 Kč včetně DPH (bez souvisejících služeb), Špindlerův mlýn – 
penzion – měsíční nájemné 21.606,-Kč včetně DPH (bez souvisejících služeb); 
·         Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje – Územní odbor Domažlice – 
rehabilitace Kdyně – měsíční nájemné 17.353,- Kč včetně DPH (bez souvisejících 
služeb); 
·         Krajského ředitelství policie kraje Vysočina – Územní odbor Jihlava – 
provozovna závodního občerstvení – měsíční nájemné 4.912,85 Kč včetně DPH (bez 
souvisejících služeb), Územní odbor Ždár nad Sázavou – prodejna nábytku – měsíční 
nájemné 11.721,34 Kč včetně DPH (bez souvisejících služeb). 

 


