
 
 

 

 

Město Znojmo podatelna@snznojmo.cz Správa nemovitostí města Znojma, 
Obroková 1/12 tel.: 739 333 500 příspěvková organizace 
669 02 Znojmo tel: 515 142 512 Pontassievská 317/14, 66902 Znojmo 

Žádost o prominutí nájemného za měsíc červen 2020 

 spojeného s užíváním prostoru sloužících podnikání z důvodu dočasné platební neschopnosti 

vzniklé v důsledku krizových opatření vyhlášených v době nouzového stavu vládou ČR 

v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 

 

Já, ____________________________________________________________, IČO__________________,  
     (jméno a příjmení) 

nebo 

______________________________________________________________, IČO__________________, 
(jméno společnosti) 

 
 
nájemce prostor sloužících k podnikání __________ na adrese: ulice ___________________ čp. _______ 

ve Znojmě žádám o prominutí nájemného za měsíc červen 2020. 

 

Zároveň tímto čestně prohlašuji, že má podnikatelská činnost byla dotčena epidemií SARS CoV-2,  

a proto žádám o prominutí měsíčního nájemného. 

 

Pokud je to možné, popište, jakým způsobem byla vaše podnikatelská činnost dotčena epidemií SARS  

CoV-2 a proč tedy žádáte prominutí nájemného. 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ve Znojmě dne__________________   __________________________________ 

              podpis nájemce (statutární zástupce) 

 

Informace k žádosti:   
- Rada města Znojma (u výše nájemného do 20.000 Kč) schválila a Zastupitelstvo města Znojma (u výše nájemného 
nad 20.000 Kč) bude schvalovat prominutí jednoho měsíčního nájemného (za měsíc duben) vybraným nájemcům 
prostor sloužících podnikání, k jehož prominutí nebylo potřeba vyplňovat žádnou žádost. Tato žádost slouží 
k požádání o prominutí druhého měsíčního nájemného v roce 2020 (za měsíc červen 2020) a je určena pouze těm 
nájemcům, jejichž podnikání bylo dotčeno epidemií SARS CoV-2, což stvrzují podpisem této žádosti obsahující čestné 
prohlášení. 
 

- stejně jako prominutí Radou města Znojma v měsíci dubnu 2020, i tato žádost se vztahuje pouze  
na nájemné. Služby s nájmem spojené (zálohu za energie a společenské prostory) je nutno uhradit. 
 

- vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková 
organizace, Pontassievská 317/14, 669 02 ZNOJMO, případně vhoďte do poštovní schránky  
na téže adrese.   
 

- žádost je nutné podat nejpozději do 11.05.2020 (včetně). Jednotlivé žádosti budou posuzovány radou města 
individuálně, a to vzhledem k uvedené situaci (na prominutí nájmu není právní nárok). 


