Odbor bytový Úřadu městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Žádost o poskytnutí slevy z nájemného (bez služeb)
z nebytového prostoru (prostoru sloužícího podnikání)
v domě svěřeném do správy MČ Brno-střed
v souvislosti s Výzvou pro program podpory podnikatelů postižených
celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2
„COVID – Nájemné“
Nájemce: ……….………………………..………….……………..…..…, IČO/nar.: …………………….…,
(název/jméno a příjmení)
jednající prostřednictvím: …………………………………………………………………………………….,
kontaktní telefon: ……………….…….………, kontaktní e-mail: ……………….……….………………...,
který na základě platné nájemní smlouvy užívá nebytový prostor číslo …..…….…., v Brně v domě na ulici
…………………………………………, k tomuto účelu nájmu: …….……………………...………………
……………………………….……………………………………………………………………………….,
v předmětu nájmu provozuje tuto činnost/tyto činnosti: ………………………………..……….........……..,
žádá zpětně o slevu 30 % z rozhodného nájemného (bez služeb) v souvislosti s Výzvou pro program
podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARSCoV-2 „COVID – Nájemné“, a to za rozhodné období, tj. od 01.04.2020 do 30.06.2020.
(Beru na vědomí, že v případě skončení nájmu před 30. červnem 2020 je rozhodným obdobím časový úsek
od 1. dubna 2020 do skončení nájmu.)
Rozhodným nájemným se rozumí celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období.

Čestné prohlášení nájemce:
Čestně prohlašuji, že:








všechny uvedené informace jsou pravdivé;
jsem způsobilým žadatelem dle článku 4. Výzvy pro program podpory podnikatelů postižených
celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – Nájemné“;
při podání žádosti jsem a po celou dobu čerpání podpory jsem byl podnikatelským subjektem
oprávněným k provozování živnosti nebo jiné podnikatelské činnosti v pronajaté provozovně, na jejíž
nájem je žádána podpora;
jsem nepřerušil provozování živnosti, nebo mi nebylo provozování živnosti pozastaveno nebo jsem
nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského
zákona
jsem daňovým subjektem dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád;
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nemám žádné nedoplatky vůči vybraným institucím1 a vůči poskytovatelům podpory z projektů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020. Za nedoplatky se nepovažují
opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem
SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce
a sociálních věcí;
jsem nebyl ke dni 31.12.2019 podnikem v obtížích ve smyslu blokových výjimek2;
soud na můj majetek dle zákona č. 328/1991 Sb.; o konkurzu a vyrovnání neprohlásil konkurz, nepovolil
vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku;
dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
nebylo rozhodnuto o mém úpadku;
soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na můj majetek nebo nenařídil
exekuci mého majetku;
nejsem v likvidaci;
můj podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení
kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které
splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID19 způsobeného virem SARS-CoV-2;
jsem uhradil alespoň 50 % rozhodného nájemného (bez služeb) za rozhodné období duben až
červen 2020.
Uvedenou úhradu dokládám potvrzením (od správce domu, tj. od Správy nemovitostí městské části
Brno-střed, Měnínská 4, Brno, tel.: 542 526 147, -148), které je jako příloha nedílnou součástí této
žádosti.

Nájemce 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:
Originál žádosti je nezbytné doručit na MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to poštou, popř.
osobně prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-střed, popř. prostřednictvím datové schránky či e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem.
V případě potřeby doplnění dalších informací, Vás budeme kontaktovat.
Sdělujeme Vám, že městská část Brno-střed přijala Zásady ochrany osobních údajů Odboru bytového a Správy nemovitostí
městské části Brno-střed, které naleznete na www.brno-stred.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju, kde se dočtete více
o zpracování osobních údajů a Vašich právech.

V Brně dne…..................................
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Příloha: potvrzení o úhradě nájemného
1

Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce
Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR,
Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí
2

Podle definice čl. 2 odst. 18 nařízení Komise č. 651/2014, definice čl. 2 bodě14 nařízení (EU) č. 702/2014 a v čl. 3 bodě 5 nařízení č. 1388/2014
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