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       V Čelákovicích dne 27. 4. 2020 

 
 
 

Podkladový materiál předkládají Podkladový materiál zpracovali 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek, 

starosta 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta I 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek,  
starosta 

Ing. Petr Studnička, PhD., 
místostarosta I  

 
 
 
MATERIÁL Č. 1.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 12/2020 DNE 6. 5. 2020 
 
 
Opatření města Čelákovic zaměřená na podporu občanů, živnostníků a 
podnikatelských subjektů zmírňující dopady pandemie způsobené šířením 
onemocnění COVID-19 
 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Dne 30. ledna 2020 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) globální stav 
nouze v souvislosti s výskytem koronaviru, označovaný jako SARS-CoV-2, který 
způsobuje infekční onemocnění COVID-19. Dne 27. února 2020 bylo ministrem 
zdravotnictví České republiky svoláno zasedání Ústřední epidemiologické komise, 
která projednala připravenost České republiky na možné rozšíření nákazy na její 
území. V neděli 1. března 2020 byly oznámeny první tři případy nákazou COVID-19 
v České republice. 
 
V průběhu následujících dnů a týdnů byla přijata celá řada mimořádných opatření 
Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády ČR. Restriktivní opatření mají 
přispět k zamezení šíření infekčního onemocnění a mají zásadní dopad na život 
obyvatel České republiky a významně ovlivňují socioekonomickou situaci jak občanů, 
tak podnikatelských subjektů včetně živnostníků. Dne 12. března 2020 byl vyhlášen 
nouzový stav platný pro území celého státu, následně byl zakázán volný pohyb osob 
s výjimkami a byla nařízena povinnost mít zakrytá ústa a nos mimo obydlí s dílčími 
výjimkami. Po pěti týdnech od vyhlášení nouzového stavu dochází k postupnému 
uvolňování restriktivních opatření, a to v návaznosti na aktuální epidemiologickou 
situaci. Vše je přehledně popsáno na webu https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-
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v-case/,  a pro potřeby tohoto podkladového materiálu není nutné informace znovu 
opakovat. 
 
Pandemie má zásadní dopad na ekonomické, sociální i zdravotní prostředí. 
Paralyzovala standardní fungování státu a ovlivnila životy mnoha fyzických i 
právnických osob. Výsadní úlohu v pomoci občanům a podnikatelským subjektům 
musí sehrát stát a město Čelákovice nemůže jeho roli nahradit, především s ohledem 
na finanční, administrativní i legislativní možnosti. Přesto samospráva města Čelákovic 
nejen, že plně respektuje všechna opatření a akceptuje celou řadu nových právních 
předpisů, které mají zmírnit dopady pandemie na život celé společnosti, ale zároveň 
vyjádřila jednoznačnou vůli ze své pozice a v rámci svých kompetencí navrhnout 
opatření zaměřená na podporu občanů (fyzických osob nepodnikajících) a 
podnikatelských subjektů (fyzických osob podnikajících /OSVČ/ a právnických osob). 
Opatření mají přispět k zmírnění dopadů pandemie způsobené šířením onemocnění 
COVID-19. 
 
Opatření lze rozdělit do několika kategorií (Schéma 1) a je výsostnou pravomocí 
kolektivních samosprávných orgánů města Čelákovic (Rada města, 
Zastupitelstvo města) rozhodnout o tom, která z nich budou využita, zejména 
s ohledem na efektivnost, účelnost a hospodárnost jednotlivých opatření 
v kontextu vynaložených finančních prostředků z rozpočtu města Čelákovic.  
Cílem opatření města Čelákovic je udržet přiměřenou ekonomickou aktivitu na 
území města a udržet odpovídající životní úroveň obyvatel města v rámci 
projektu „ČELÁKOVICE 2040“. 
 
Schéma 1: Opatření města Čelákovic Anti-COVID 2020 

 
Zdroj: město Čelákovice, 2020. 

https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/
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I. NÁSTROJE PŘÍMÉ FINANČNÍ PODPORY 
1. Poskytování bezúročných půjček pro fyzické osoby podnikající (OSVČ) a 

právnické osoby z rozpočtu města – „ČELÁKOVICE – Anti-VIRUS 2020“ 
 Zpracován program pro poskytování návratných finančních výpomocí 

z rozpočtu města 
 Finanční alokace: 4 mil. Kč 
 Maximální výše bezúročné půjčky pro žadatele: 80 tis. Kč 
 Splatnost: 12 měsíců (s odkladem, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)  
 Připomínkovali jak členové Rady města a předsedkyně finančního výboru 

Zastupitelstva města, tak úřednici Městského úřadu, konzultováno 
s Ministerstvem financí 

 
2. Řešení plateb nájemného v nebytových prostorech města (pozitivní 

diskriminace)  
2.1 Úplné prominutí nájemného po dobu uzavření provozoven (nemožnost 

provádět vybranou činnost) – stanovení nájemného ve výši 1 Kč/měsíc 
o ze strany města: Městská sauna, Klub Záluží (hospoda na hřišti), 

Polabské farmářské trhy na náměstí (smlouva o výpůjčce části 
plochy) 

o ze strany příspěvkových organizací: např. Kulturní dům – Restaurace 
Athény, Textil Vaňous, Autoškola Báša, výuka anglického jazyka 
Moistner, Hoke 

o ze strany společnosti Q – BYT: např. Ondřej Bača, Eva Bačová, 
Alena Boumová, RC Routa, Kanzelsberger, Gabriela Krejcarová, MŠ 
Ekolandia, Iva Richterová, Martina Straková 

2.2 Částečné prominutí nájemného (provozovny nebyly uzavřeny, ale měly 
nižší obrat a užší sortiment), resp. odklad splátek (do 31. 12. 2020) – 
snížení nájemného o 50 % 
o ze strany společnosti Q – BYT: např. Pekařství Merhaut, Zdravotní 

potřeby, Lantina, Lumira, Josef Kotran 
 

3. Řešení dlužného nájemného 
3.1 Nebytové prostory  

o Dlužné nájemné od 12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu hradit 
na základě splátkových kalendářů, přičemž dlužné nájemné musí být 
uhrazeno do 31. 3. 2022 (zákon do 31. 12. 2021). 

3.2 Bytové prostory  
o Dlužné nájemné od 12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu hradit 

na základě splátkových kalendářů, přičemž dlužné nájemné musí být 
uhrazeno do 31. 5. 2021 (zákon do 31. 12. 2020). 

3.3 Úroky z prodlení  
o Neúčtovat úroky z prodlení za případné opožděné platby nájemného 

za období od 12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu. 
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4. Odpuštění a prominutí vybraných plateb v příspěvkových organizacích 
města (převzato z podkladů od ředitelů) 
 Mateřské školy: snížení školného, resp. osvobození od úplaty po dobu 

přerušení provozu, vratky přeplatků školného 
 Základní školy: vrácení školného za školní družinu po dobu přerušení 

provozu, resp. převod do příštího období 
 Základní umělecká škola: kompenzace části školného po dobu přerušení 

provozu 
 Městský dům dětí a mládeže: vrácení části zápisného po dobu přerušení 

provozu 
 Městská knihovna: odpuštění pokut za pozdní vrácení půjčených dokumentů 

po dobu přerušení provozu 
 

5. Dočasné snížení ceny za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic  
 Pro č. 5/2020 až č. 9/2020 sleva ve výši 50 % z příslušných cen za inzerci 

 
II. NÁSTROJE NEPŘÍMÉ FINANČNÍ PODPORY 

 Nezvyšování školného – mateřské školy, základní školy (školní družina), 
základní umělecká škola 

 Nezvyšování stravného – mateřské školy, základní školy 
 Nezvyšování zápisného – městský dům dětí a mládeže, městská knihovna 
 Nezvyšování cen pronájmů tělocvičen/sportovních zařízení pro cizí 

organizace – základní školy, ČeSpo 
 
III. NÁSTROJE ADMINISTRATIVNÍ  

 Odložení a prominutí platby místních poplatků 
a. ze psů – posunuto z 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020 
b. za svoz odpadu – posunuto z 30. 6. 2020 na 30. 9. 2020  
c. z pobytu – návrh na plošné prominutí od 16. 3. 2020 do 31. 12. 2020 

 Zajištění provozu vybraných organizací bez přerušení i v letním období po 
dobu hlavních prázdnin (mateřské školy, městská knihovna, městský bazén) 

 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatelé doporučují schválit usnesení Zastupitelstva města č. 12/2020/1.2.1 až 
1.2.16. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
- 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
Usnesení Krizového štábu města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
Usnesení Rady města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 
 
PŘÍLOHA 
Program „ČELÁKOVICE Anti-VIRUS 2020“ 
NÁVRH USNESENÍ 
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Zastupitelstvo města 

1.2.1 akceptuje opatření města Čelákovic na podporu občanů, živnostníků 
a podnikatelských subjektů zmírňující dopady pandemie způsobené 
šířením onemocnění COVID-19, která byla projednána usnesením Rady 
města č. 9/2020/11.3.1. 
1.2.2 se seznámilo s návrhem Programu „ČELÁKOVICE Anti-VIRUS 2020“ 
pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu 
podnikatelské činnosti, který byl projednán usnesením Rady města č. 
9/2020/11.3.2. 
1.2.3 ztotožňuje se s usnesením Rady města č. 9/2020/8.1.1, aby nájemci 
nebytových prostor uhradili případné dlužné nájemné za období od 12. 3. 
2020 do ukončení nouzového stavu na základě splátkových kalendářů a 
dlužné nájemné musí být uhrazeno nejpozději do 31. 3. 2022. 
1.2.4 ztotožňuje se s usnesením Rady města č. 9/2020/8.1.2, aby nájemci 
bytů uhradili případné dlužné nájemné za období od 12. 3. 2020 do 
ukončení nouzového stavu na základě splátkových kalendářů a dlužné 
nájemné musí být uhrazeno nejpozději do 31. 5. 2021. 
1.2.5 ztotožňuje se s usnesením Rady města č. 9/2020/8.1.3, aby 
nájemcům bytů a nebytových prostor nebyly účtovány úroky z prodlení za 
opožděné platby nájemného za období od 12. 3. 2020 do ukončení 
nouzového stavu. 
1.2.6 ztotožňuje se s usnesením Rady města č. 10/2020/11.2.3 ve věci 
snížení nájemného na částku 1 Kč/měsíc v období přerušeného provozu 
nájemci Městské sauny Čelákovice. 
1.2.7 ztotožňuje se s usnesením Rady města č. 10/2020/11.2.4 ve věci 
snížení nájemného na částku 1 Kč/měsíc v období přerušeného provozu 
nájemci klubovny na hřišti v Záluží. 
1.2.8 ztotožňuje se s usnesením Rady města č. 10/2020/11.2.5 ve věci 
snížení nájemného za část plochy na náměstí 5. května v Čelákovicích na 
částku 1 Kč za 2. čtvrtletí roku 2020 organizátorovi Polabských 
farmářských trhů. 
1.2.9 ztotožňuje se s usnesením Rady města č. 10/2020/1.2.6 ve věci 
pomoci nájemcům nebytových prostor města.  
1.2.10 ztotožňuje se usnesením Rady města č. 10/2020/1.2.7 ve věci 
stanovení nájemného z nebytových prostor vlastněných městem 
Čelákovice za měsíce 4, 5 a 6/2020, a to snížením o 50 % pro fyzické osoby 
podnikající a právnické osoby, které měly omezený provoz, a na částku ve 
výši 1 Kč/měsíc pro fyzické podnikající a právnické osoby, které měly 
přerušený provoz. 
1.2.11 ztotožňuje se s usnesením Rady města č. 10/2020/1.2.10, aby stejný 
postup při stanovení nájemného z nebytových prostor za měsíce 4, 5 a 
6/2020 uvedený v usnesení Zastupitelstva města č. 12/2020/1.2.10 uplatnili 
i ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice. 
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1.2.12 ztotožňuje se s usnesením Rady města č. 10/2020/11.2.1 ve věci 
poskytnutí slevy ve výši 50 % z příslušných cen za inzerci ve Zpravodaji 
města Čelákovic od č. 5/2020 do č. 9/2020. 
1.2.13 ztotožňuje se s usneseními Rady města č. 10/2020/11.2.11, 
10/2020/11.2.12 a 10/2020/11.2.13, aby byl zachován provoz bez přerušení 
v letním období během hlavních prázdnin v mateřských školách zřízených 
městem Čelákovice, v městské knihovně a v městském bazénu. 
1.2.14 doporučuje správci místních poplatků, Městskému úřadu 
Čelákovice, nesankcionovat nezaplacení místního poplatku do doby 3 
měsíců po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
1.2.15 schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Čelákovic E1/2020 o místních 
poplatcích. 
1.2.16 ztotožňuje se s usnesením Rady města č. 10/2020/11.2.2 ve věci 
rozhodnutí odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Čelákovice 
o plošném prominutí místního poplatku z pobytu za období od 16. 3. do 
31. 12. 2020. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy  
a návrhu usnesení odpovídá: 

- 
………………………………………… 

- 

- 
……………………………………………… 

- 
 


