
ŽÁDOST O  

ODPUŠTĚNÍ NÁJEMNÉHO NEBO ČÁSTI NÁJEMNÉHO  
za nájem nebytového prostoru ve svěřené správě městské části Praha 17  

  

  
  

1. Žadatel:  

  

Nájemce: …………………………………………………………………………………………………  

IČ: ………………………………………………………………………………………………………  

Adresa sídla: …………………………………………………………………………………………… 

Kontakt: …………………………………………………………………………………………………  

(telefon/mobil/e-mail)  

  

2. Pronajímaný prostor:  

  

Předmět nájmu: …………………………………………………………………………………………  

Účel nájmu: ………………………………………………………………………………………………  

  

3. Rozhodné období:  

 (uveďte období konkrétně od – do, za které žádáte odpuštění nájemného) 

na žádosti, kde nebude uvedeno konkrétní číselné datum , nemůže být brán zřetel.  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

4.Odůvodnění žádosti:  

 (odůvodnění většího rozsahu doložte samostatnou přílohou k žádosti)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Čestné prohlášení:  

Prohlašuji na svou čest, že:  

- všechny údaje zde uvedené jsou pravdivé,  

- podnikatelskou činnost, kterou vykonávám v pronajatém prostoru, a tedy i řádnou úhradu 

nájemného, mi v rozhodném období znemožňovala omezení plynoucí z krizového opatření  

při epidemii ,  

- nebyl/a jsem opakovaně dlužníkem vůči městské části Praha 17 v době před rozhodným 

obdobím. Pro účely této žádosti se za dlužníka nepovažuje nájemce, který má s městskou částí 

Praha 17 sepsaný splátkový kalendář a řádně a včas ho plní,  

- nejsem s městskou částí Praha 17 v soudním sporu, týkajícím se užívání majetku svěřeného do 

správy městské části Praha 17,  

- jsem si vědom/a toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů bude mít za následek 

vyřazení žádosti či zneplatnění rozhodnutí o odpuštění nájemného nebo části nájemného s 

okamžitou účinností,  

- jsem si vědom/a toho, že na odpuštění nájemného není právní nárok. Lze vyhovět nanejvýš 

jedné žádosti každého žadatele. Žádost podává vždy jedna osoba, společní nájemci podávají 

jednu společnou žádost. Žádost bude posouzena Odborem správy obecního majetku a předána 

k projednání Radě městské části Praha 17, případně Zastupitelstvu městské části Praha 17. 

Uvedené rozhodné období může nanejvýše zahrnovat dobu od 1.1.2021 do data ukončení trvání 

krizového opatření při epidemii znemožňujícího danou podnikatelskou činnost žadatele. Pokud 

Odbor správy obecního majetku shledá, že uvedené rozhodné období neodpovídá svým 

rozsahem době platnosti krizového opatření při epidemii znemožňujícího danou podnikatelskou 

činnost žadatele, může jej pro účely stanovení výše odpouštěné částky zkrátit dle skutečnosti.  

  žádost lze podat pouze 1x dle postupu pro vyřizování žádostí 

 

  

  

  

  

  

V Praze dne: ..............................    Podpis žadatele: ..........................................................  
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