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LENKA JANČAROVÁ

PRAHA Ve většině velkých nákup-
ních centrech musí nájemci i nadá-
le platit plnou výši nájemného.
A to i v situaci, kdy jsou jejich pro-
vozovny už skoro měsíc uzavřeny
na základě rozhodnutí vlády. Pří-
jmy obchodníků jsou proto téměř
na nule. Ale nákupní centra se od-
kazují na platné nájemní smlouvy
a úlevy takřka nenabízejí.

„Všechna centra po nás chtějí
zaplatit plný nájem. Někteří při-
cházejí s rádoby pomocí ve smys-
lu, že nemusíme platit čtvrtletně,
ale měsíčně. Když ale nemáte žád-
né tržby, tak je to úplně jedno,“
řekl LN Jiří Vlček, spolumajitel
několika obchodů s módou spada-
jící do skupiny Inexad Fashion.

Prodejny má téměř ve všech vel-
kých nákupních centrech v Praze
a v Brně. Za klasickou prodejní
plochu asi 150 metrů čtverečních
se cena nájemného pohybuje ko-
lem 300 tisíc za měsíc. „Od všech
jsme dostali vyrozumění, že smlou-
va platí. Za řešení považuji přede-
vším dialog s vedením nákupního
centra. A dohodu o nových pod-
mínkách, za kterých můžeme fun-
govat v době krize,“ říká Vlček.

Odložení problému
Návrh vlády ohledně odkladu ná-
jemného na tři měsíce je podle Vlč-
ka pouze odsouvání problému do
budoucna. „Když otevřeme třeba
v květnu, bude to pravděpodobně
v době největší ekonomické krize,
která tady kdy byla. Všichni budou
šetřit. V tu dobu bychom museli
platit třeba o 25 procent vyšší ná-
jem, abychom splatili ty tři měsí-
ce,“ vysvětlil. Dodal, že sice prodá-
vají přes internetové obchody, ale
to rozhodně nezaplatí chod firmy.

Módní odvětví navíc silně
ovlivňuje sezónnost. „Na začátku
března uvádíme do prodeje novou
kolekci, které teď visí v zavře-
ných obchodech bez užitku a je-
jich hodnota každým dnem klesá.
Až se otevře, budeme to muset vy-
prodávat za likvidační ceny,“ řekl
LN Ladislav Blažek, majitel čes-
ké oděvní firmy Blažek Praha, kte-
rý v Česku provozuje 24 prode-
jen. Navrhuje, aby vláda pomohla
pronajímatelům dotací ve výši po-
loviny ušlého nájemného. Druhou
půlku by měli odpustit.

Redakce LN kontaktovala ve-
dení nákupních center Westfield
Chodov, Nový Smíchov, Palla-
dium a Zličín. Do včerejška však
nikdo z nich na zaslané dotazy ne-
odpověděl. Většinu těchto center
ovšem vlastní zahraniční develo-
perské a investiční společnosti.

Podobnou zkušenost má také
Jan Kašpar, ředitel rozvoje knih-
kupectví Neoluxor. „V zásadě
žádná diskuse neprobíhá. Centra
odkazují na dodržování smluv-
ních ustanovení. Odkazují také
na to, abychom vyčkali na rozhod-
nutí vlády, že nás musí podpořit

stát,“ popsal. Setkal se také s na-
bídkou odložení splatnosti faktur
do pátého dne od opětovného ote-
vření prodejen.

Pozitivní výjimky existují
„Všechny projekty máme spočíta-
né tak, že jsme rádi, že za pět let za-
platíme prodejny. Obzvlášť v kniž-
ním byznysu, kde se jedná o zboží
s nízkou marží. Rozpočty máme
opravdu hraniční,“ dodal Kašpá-
rek s tím, že jediný, kdo zatím plat-
bu nájemného odpustil, je nákupní
centrum Avion v Ostravě a v Brně.

To potvrdila Zuzana Pilipčinco-
vá, ředitelka Avion Shopping Par-
ku v Ostravě. „Všechny nájemní
jednotky, které jsou uzavřené z dů-
vodu rozhodnutí vlády, budou po
dobu uzavření provozovny osvo-
bozeny od platby nájemného a ser-
visních poplatků. Stejné řešení je
i v Bratislavě,“ uvedla.

Nespokojení obchodníci se pro-
to rozhodli založit iniciativu, kte-
rá zastřešuje maloobchod v ná-
kupních centrech. „Už nyní inicia-
tiva zahrnuje asi stovku subjektů
z oblasti obchodu a služeb,“ řekla
LN advokátka Hana Kuncová,
která iniciativu zastupuje. Podle
ní ale iniciativa neusiluje o odpuš-
tění nájemného. „Chceme nalézt
dialog s pronajímateli a vládními
činiteli. Majitelé obchodů jsou
ochotní participovat na nákla-
dech, ale tak, aby to bylo v určité
rovnováze. Hledají jakoukoliv
podporu,“ vysvětlila Kuncová.

Většina obchodních center po-
dle Kuncové navíc nezohledňuje
ustanovení paragrafu 1765 občan-
ského zákoníku, který se zabývá
změnou poměrů. „Pokud se po
uzavření smlouvy jedna strana
ocitne z vyšší moci v nevýhodě,
může požádat o změnu smlouvy
nebo o zrušení. To v těch smlou-
vách často chybí,“ uvedl. Firmám
nakonec nezbývá než jít do soud-
ního sporu. „Ve smlouvách jsou
většinou rozhodčí doložky, což
znamená soudní poplatky až ve
výši sta tisíc korun, aby vůbec bě-
žela žaloba,“ dodala advokátka.

Zavřené obchody a restaurace v nákupních centrech (na snímku je brněnské Futurum) si nyní nevydělají ani na nájem FOTO MAFRA – PATRIK UHLÍŘ

Komentátor LN Jan
Macháček se každý týden
ptá českých ekonomů,
pedagogů a analytiků,
co soudí o aktuálních
a žhavých tématech ze světa
ekonomiky a financí.

N ěkteří odhadují propad na-
příklad francouzské eko-
nomiky ve druhém letoš-

ním čtvrtletí o 30 procent. V Ně-
mecku jsou o něco optimističtější,
Deutsche Bank počítá s 15procent-
ním propadem Francie a Velké
Británie. Nejhorší scénář němec-
kých vládních ekonomických po-
radců počítá pro Německo s deseti-

novým propadem v druhém čtvrt-
letí. To už jsou propady, které vy-
žadují netradiční myšlení.

Jednou možností jsou „vrtulní-
kové peníze“ – centrální banka
by dala každému občanovi jistou
částku, třeba 50 tisíc korun, což
by zabránilo dramatickému propa-
du poptávky a deflační spirále.
Mohlo by to být jednoduché a ne-
byrokratické. Tento starý teoretic-
ký koncept nebyl nikdy v žádné
zemi v praxi využit – ani v před-
chozí finanční krizi po roce 2008.

Možná hrozí, že politika a byro-
kracie by si rozebraly a zkompliko-
valy i tento teoreticky jednoduchý
nástroj. Jakmile se začne diskuto-
vat, zda to například mají být pení-
ze, nebo šeky na nákup zboží, pří-

padně jakého, a zda je mají dostat
i bohatí, celé se to rozpadne.

Jaký je váš názor? Měl by kaž-
dý občan dostat od centrální ban-
ky danou částku?

Autor je předsedou správní rady
Institutu pro politiku a společnost

Martin Pánek:
Ztráta důvěry

S penězi z helikoptéry coby ná-
strojem měnové politiky ne-

souhlasím i proto, že by zcela zdis-
kreditoval důvěru v centrální ban-
ky. Pokud by to navíc nebyl ná-

stroj politiky monetární, ale sociál-
ní, zdiskreditoval by i důvěru v od-
dělení monetární a hospodářské po-
litiky, tedy v nezávislost centrál-
ních bank. Teď by toto řešení sice
mohlo pomoci, ale z dlouhodobé-
ho hlediska by bylo katastrofou.

MARTIN PÁNEK
ředitel Liberálního institutu

Tomáš Pfeiler:
Hlavně zdravotnictví

H elikoptérové peníze by
v této fázi nepomohly ochro-

menou spotřebu dramaticky rozhý-
bat. Nyní je jasnou prioritou zploš-
tění křivky nových infekcí – co
nejvíce prostředků by proto mělo
jít do zdravotního systému. Dal-

ším klíčovým bodem je zamezit
masivnímu propouštění. Vláda
musí různými příspěvky či sleva-
mi na daních, sociálním a zdravot-
ním pojištění motivovat firmy,
aby udržely současný stav zaměst-
nanců. Vrtulníkové peníze přichá-
zejí v úvahu až po odeznění akutní-
ho stresu. Navíc jde o ultima ratio
opatření, jehož zapojení dává smy-
sl, až když centrální banky vyčer-
pají veškerý monetární arzenál

TOMÁŠ PFEILER
portfolio manažer společnosti Cyrrus

Debata je redakčně krácena. Dále do
ní přispěli Edvard Outrata, Jan
Pravda, Jan Mládek, Dominik Stroukal
a Petr Zahradník. Celé texty najdete
na Českápozice.lidovky.cz

KATEŘINA MENZELOVÁ

PRAHA Těm, kdo bydlí v proná-
jmu a přišli o své příjmy kvůli
epidemii koronaviru, se může
ulevit. Vláda totiž schválila ná-
vrh zákona ministryně pro míst-
ní rozvoj Kláry Dostálové (za
ANO), dle něhož nebudou moci
dostat výpověď pouze proto, že
neuhradili nájemné. Dlužné ná-
jemné by měli uhradit nejpozdě-
ji do konce května příštího roku.
Návrh, který bude muset ještě
projít sněmovnou, ostře kritizují
majitelé bytů i část opozice.

Dle vlastníků nemovitostí je to
nepřijatelný zásah do soukromé-
ho vlastnictví, kvůli němuž se
mohou sami dostat do finanční
tísně. Navržená ochrana nájemní-
ků se vztahuje na dobu nouzové-
ho stavu, který byl vyhlášen
12. března na 30 dnů, ale vláda
jej chce prodloužit na dvojnáso-
bek. „I nadále platí uzavřená ná-
jemní smlouva. Odklad placení
nájemného se má týkat pouze
těch nájemníků, kterým v dů-
sledku mimořádných opatření
vypadl příjem, a tak jednoduše
nemají nájemné z čeho zapla-

tit,“ uvedla pro LN ministryně
Dostálová.

Dodala, že situace nesmějí
zneužívat notoričtí neplatiči.
Aby se ochrana na nájemce vzta-
hovala, musí problém s place-
ním nájmů vzniknout až po
12. březnu. Navíc musí nájemce
doložit pronajímateli, že skuteč-
ně nemá dostatečné příjmy kvůli
krizovým opatřením. Pokud tak
neučiní, ochrana se na něj ne-
vztahuje. Návrh odkladu se netý-
ká záloh na energie a služby.

„Nebezpečný precedent“
Pro Občanské sdružení majitelů
domů je Dostálové plán nepřija-
telný. „Jedná se o nebezpečný
precedent excesivního zákonné-
ho opatření v dobách krize, o zá-
sah do soukromého vlastnictví,
který je podle našeho názoru za
hranicí minimálně z hlediska
ústavně-právní proporcionali-
ty,“ uvedl Milan Krček, místo-
předseda sdružení. Sdružení vě-
ří, že poskytnutí odkladu platit
nájemné se fakticky rovná po-
skytnutí bezúročného úvěru.

„Ale například na rozdíl od
bankovního sektoru, kterému

stát tyto rizikové úvěry sanuje
formou záruk poskytnutých stá-
tem, pro pronajímatele stát nena-
bízí žádnou kompenzaci,“ pou-
kazuje Krček s tím, že stát tak
jen přenáší svou odpovědnost
a diskriminuje vlastníky bytů.
Ti se obávají, že kvůli výpadku
nájemného nebudou moci splá-
cet své vlastní závazky.

Sdružení tvrdí, že s ním o ná-
vrhu dopředu nikdo nejednal,
s čímž se nehodlá smířit. „Přes
naši právní zástupkyni se bude-
me snažit oslovit zákonodárce
a předestřeme jim naše řešení,“
uvedl Krček. A dodal, že nájem-
níkům ve finanční nouzi by
mohl jednoduše pomoci stát, na-
příklad formou přímé peněžní
dávky.

Ministryně Dostálová nicmé-
ně zdůrazňuje, že se majitel bytu
může s nájemníkem domluvit na
splátkovém kalendáři. „Po skon-
čení nouzového stavu může pro-
najímatel požadovat zrušení ná-
jmu,“ uvedla ministryně s tím,
že majitelé bytů mohou také vyu-
žít například možnosti odkladu
splátek hypotečních a dalších
úvěrů.

Ministerským návrhem by se
měla sněmovna zabývat ve zkrá-
ceném režimu legislativní nou-
ze již zítra – a nejspíš projde.
Podporu totiž má i u KSČM
a patrně i u Pirátů.

Pro jsou Piráti i komunisté
„My jsme v globálu nesmírně
překvapeni tím, že se pořád na
některé skupiny obyvatel zapo-
mínalo, a potom se řeší záplato-
vání díry, jež se ještě nezalátala.
V oblasti nájmů je to podle nás
rozumný krok. Jsou ale obavy,
aby to nevedlo k sekundárním
platebním neschopnostem,“
uvedla pro deník Právo pirátská
poslankyně Olga Richterová.

Naopak kriticky se vyjadřuje
opoziční ODS. „Vláda se vlamu-
je do soukromoprávních vztahů
a přesouvá problém platební ne-
schopnosti na pronajímatele. Ti
ale dále budou muset platit pří-
spěvky do fondu oprav, energie
a další náklady. To je jak povin-
ná bezúročná půjčka z jejich stra-
ny,“ napsal na svém twitterovém
účtu poslanec za ODS a člen pod-
výboru pro bytovou politiku Voj-
těch Munzar.

V zásadě žádná
diskuse neprobíhá.
Centra odkazují na
dodržování smluv
a také na to, abychom
vyčkali na rozhodnutí
vlády, že nás musí
podpořit stát.

JAN KAŠPAR
ředitel rozvoje, Neoluxor
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Odklad nájmů trápí majitele bytů

Vrtulníkové peníze nejsou dobrým řešením

Obchodní centra chtějí svůj nájem
Žádosti většiny majitelů zavřených obchodů ve velkých nákupních centrech o snížení či odpuštění nájemného končí odmítnutím


