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Žádost o slevu z nájemného
za nebytový prostor (prostor sloužící podnikání)

v domě svěřeném do správy MČ Brno-střed
v souvislosti s mimořádnými opatřeními orgánů veřejné moci souvisejícími s epidemií

koronaviru SARS CoV-2

, IČO/nar.: 6^f~ %Nájemce: O 'O S L-A^A l/Ar

(název/jméno a příjmení)

jednající prostře

kontaktní e-mail

ontaktní telefon:

který na základě platné nájemní smlouvy ^

užívá, popř. užíval nebytový prostor Číslo &2. > v Bmě v domě na ulici I^Ar ,

č. p. / ě.or/ftomuto účelu nájmu: \AO PETDl ,

v předmětu nájmu provozuje tuto činnost/ tyto činnosti JP (2^^—

žádá o slevu z nájemného za období srpen až září 2021 ve výši 50 % sjednaného nájemného

(dle nájemní smlouvy).

Důvod žádosti o prominutí nájemného:

přerušení provozu v provozovně na základě usnesení vlády České republiky o přijeti krizového
Opatření ze dne 23. 12. 2020 č. 1376 a následujících opatření orgánů veřejné moci, tj. z důvodu, že na
podnikatelskou činnost v provozovně se na období leden až duben 2021 (nebo jeho část) nevztahovala
výjimka ze „zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách“ uvedené v příslušných
usneseních vlády CR

] výrazné omezení provozu v provozovně v období leden až duben 2021 (nebo jeho části) na základě
usneseni vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 23. 12. 2020 č. 1376 a následujících
opatření orgánů veřejné moci, tj. zboží a služby prodávány nebo nabízeny mimo provozovnu, tj. přes
výdejní okénka či prodejem zboží s sebou bez vstupu do provozovny

(hodící se zatrhněte)
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f Žádost o slevu na nájemném nájemce odůvodňuje podrobněji takto (např. rozsah omezení):

V £iz__Po s u d  ^
[c MočjrKJilc/VÍÍ“UítA c(h/iVoiln
V foi/vi5 ^AjSfc^Tert /c o^n /a w '/^' bYl 4- _

Skutečnosti uvedené v žádosti nájemce případně dokládá následujícími listinami: (dobrovolné)

(viz příloha).

Čestné prohlášení:

Nájemce Čestně prohlašuje, že ke dni 1. 1. 2021 vykonával podnikatelskou činnost v nebytovém prostoru 

(prostoru sloužícím podnikání), na který uplatňuje žádost o prominutí nájemného.

Nájemce čestně prohlašuje, že k přerušení nebo výraznému omezení podnikatelské činnosti v předmětné 
provozovně (nebytovém prostoru) došlo výlučně ze shora uvedených důvodů v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu a vydaných usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření souvisejících s 
prevencí šíření nákazy koronaviru SARS CoV-2.

V případě, že nájemné, které je předmětem této žádosti, již bylo nájemcem zaplaceno (za předpokladu, že 

nájemce splní podmínky usnesení č. ZMČ/2021/19/22 pro slevu z nájemného), nájemce prohlašuje, že 

nebude požadovat jeho vrácení a požaduje, aby zaplacené nájemné bylo připsáno na úhradu případného 
nejstaršího dluhu souvisejícího s užíváním předmětného nebytového prostoru, popřípadě na platby 
související s užíváním předmětného nebytového prostoru (nájemné, služby či jiné související platby) na 

následující období, na které se nevztahuje sleva z nájemného.

Nájemce dále prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.

Poučení:

V případě nepravdivosti čestného prohlášení (viz výše) se může jednat o naplnění skutkové podstaty 

trestného činu podvodu dle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Způsob podání žádosti:

Žádost je možné podat těmito způsoby:

- originál žádosti s ověřeným podpisem je nezbytné doručit na MČ Bmo-střed, Dominikánská 2, 601 69 
Brno, a to poštou, popř. osobně prostřednictvím podatelny ÚMČ Bmo-střed, nebo
- prostřednictvím datové schránky, nebo
- emailem se zaručeným elektronickým podpisem.

V případě potřeby doplnění dalších informací Vás budeme kontaktovat.
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V případě, že této žádosti bude za strany MČ Bmo-střed vyhověno, tj. nájemci bude přiznána sleva z
m nájemného ve výši 50 % za období srpen až září 2021, je tato žádost považována za dodatek k

nájemní smlouvě, jejímž předmětem je nájem shora označeného nebytového prostoru {prostoru sloužícího
W podnikám), na který se tato žádost vztahuje.

I Sdělujeme Vám, že městská část Bmo-střed přijala Zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na webových stránkách
městské části Bmo-střed na https://www.brno-stred.cz/urad-mc/zasady-ochrany-osobnich-udaju, kde se dočtete více o
zpracování osobních údajů a Vašich právech.

v dne
/ podpis nájemce

popř. osoby oprávněné jednat jménem nájemce
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