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Majitelka swingers clubu je zoufalá  Kvůli výpovědi z nájmu nem 

Text: Eva Fraňková
Foto: Petr Novotný

„Nájemní smlouvu jsem 
uzavřela v roce 2012 na 
dobu 30 let. Byly to men-
ší prostory v přízemí objek-

tu a především větší sklep-
ní prostory v hrozném sta-
vu, které se musely pocho-
pitelně vyčistit a upravit,“ 
začíná své vyprávění Sta-
nislava Šůsová. Do mo-
dernizace prý investova-
la necelých 8 milionů ko-
run. A dva roky prý trva-
lo, než se jejich podnikání 
rozjelo. Když se jí koneč-
ně začalo dařit, přišla vý-
pověď. „V červenci 2015 
přišla výpověď z nájmu. 

Zdůvodněná byla tím, že 
jsem provedla stavební 
úpravy, které nespadají 
do interiérových úprav,“ 
řekla žena. 

Nepovolená 
rekonstrukce

Dle nájemní smlou-
vy měla povoleno pro-
vést pouze úpravy interié-
ru, zároveň ale tvrdí, že si 
není vědoma, že by její fi r-
ma prováděla jiné než in-
teriérové úpravy. „Moje 
fi rma je pouze v nájmu 
a nepodílí se na staveb-
ních pracích,“ stojí si za 
svým podnikatelka. „Na 
opravy, jako jsou výměna 
dveří a vybourání luxferů, 
jsme navíc měli písemný 
souhlas přímo od ředitel-

ky pojišťovny Halali, která 
budovu vlastní,“ dodává. 

Výpověď kvůli 
garážím?

Paní Šůsová se domnívá, že 
hlavní příčinou výpovědi je 
jiný projekt pojišťovny Hala-
li. „V podzemních prostorách 
mají být vybudovány gará-
že a moje nájemní smlouva 
tomu překáží,“ tvrdí. 

Swingers club 
hlídá ochranka

Paní Šůsová je z jednání 
vlastníka domu rozhořče-
ná. Najal si totiž ochranku, 
která prostory swingers clu-
bu uzamkla a odmítá vpustit 
paní Šůsovou dovnitř. „Tři-
cátého listopadu jsme do 
klubu nakoupili zásoby po-

travin za 80 tisíc korun, to 
vše je už prošlé. Máme tam 
akvarijní rybičky v hodno-
tě 40 tisíc, které nikdo ne-
krmí. Taky jsme neměli 
možnost odnést si králíka. 
Paní ředitelka nám brání 
vstupu do těchto prostor, 
za které dál řádně platí-
me,“ řekla Blesku podnika-
telka, která prý má v prosto-
rách i veškeré účetnictví, fi -
remní dokumenty a také vy-
bavení, jako jsou vířivé vany 
a další hodnotné věci. „Po-
dali jsme žalobu proti neo-
právněnosti výpovědi. Ještě 
neproběhl soud, a tak je po-
dle mého právního zástup-
ce do té doby výpověď z ná-
jmu neplatná a majitel nám 
nemůže bránit v podnikání,“ 
řekla žena. 

PRAHA – Stanislava Šůsová si pronaja-
la prostory v centru Prahy. Založila spo-
lečnost a začala spolu s manželem pod-
nikat. Jejich cílem byl provoz volnoča-
sového klubu, jehož součástí byl i klub 
erotických setkání (tzv. swingers klub).

Přišla jsem o stovky tisíc

Podle zástupce pojiš-
ťovny došlo k poruše-
ní smlouvy. Stanislava 
Šůsová si prý pronajala 
prostory s tím, že budou 
zpracovány podklady k 
rekonstrukci a na jejich 
základě měl vlastník ne-

movitosti požádat o sta-
vební povolení. Společ-
nost prý ale závažně po-
rušila ujednání, protože 
nezpracovala žádný sta-
vební projekt. Společ-
nost dále údajně poruši-
la nájemní smlouvu v tom 

smyslu, že v budově mělo 
být zřízeno kadeřnictví, 
wellness služby a volno-
časové aktivity, jejichž 
součástí měl být i swin-
gers club. To ale nedodr-
žela, neboť provozovala 
pouze swingers club. 

Podle zástupce vlast-
níka domu byla nájem-
ní smlouva uzavřená na 
5  let s možností pro-
dloužení, pakliže obě 
strany na tom budou mít 
zájem.  E-mail, ve kte-
rém Šůsová informo-

zástupce vlast-

Majitel domu: Firma jednala v rozporu s legislativou
vala o stavebních změ-
nách prostoru, se prý tý-
kal pouze části, kde mělo 
být kadeřnictví. K věci 
najmutí ochranky se zá-
stupce vyjádřil, že jde o 
standardní postup. 

Do úprav Do úprav 
interiérů prý interiérů prý 
podnikatelka podnikatelka 
investovala investovala 

necelých necelých 
8 miliomů. 8 miliomů. 

Paní Sůsová:Paní Sůsová: „N eprávem „N 
mě vyhodili z ná jmu“ mě vyhodili z ná 
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