
 

 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 
Rada města Nymburk schválila slevu nájemného v nebytových prostorech 

Radní odhlasovali slevu na nájemném ve výši 30 % pro provozovny s maloobchodním 

prodejem a prodejem služeb v nebytových prostorech města. Sleva je poskytnuta z důvodu 

pandemie onemocnění Covid-19, kvůli které byl od 12. března 2020 vyhlášen nouzový stav 

na celém území České republiky. 

„Podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v jejich 

provozovnách a kteří se tak dostali do svízelné situace, jsme se rozhodli pomoci. Schválená 

sleva na nájemném předpokládá participaci, kdy pronajímatel (město Nymburk) sleví 30 % 

z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 % v rámci vládou navržené podpory 

z řady COVID,“ vysvětluje místostarosta Mgr. Bořek Černý. 

Sleva nájmu ve výši 30 % byla stanovena pro druhé čtvrtletí letošního roku. Své žádosti 

mohou nájemci s provozovnami prodeje služeb a maloobchodního prodeje, na něž se 

omezení v rámci nouzového stavu vztahovalo, podávat do 31. srpna 2020. Formulář žádosti 

je k nalezení na webových stránkách města v sekci Městský úřad – formuláře ke stažení – 

odbor správy městského majetku. Doposud je evidováno několik žádostí, které v konečném 

součtu činí přes 160 tisíc Kč. 

 

19. 6. 2020 v Nymburce 



 

 

Město Nymburk 

Náměstí Přemyslovců 163 

288 02 Nymburk 

Žádost o 30% snížení nájemného  

za období II. čtvrtletí roku 2020 

v souvislosti s výskytem COVID – 19 

Údaje o žadateli 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………. 

Datum narození: ………………… RČ/DIČ: ……………………………….. 

Název společnosti: …………………………………………………………... 

IČ: ………………….. Adresa: ………………………………………………. 

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

Bankovní spojení (číslo účtu vedeného v české měně, na který má být vyplacen případný 

přeplatek na nájemném):  

Účet č. ……………………………………… Kód banky: ………………………………….. 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že  

- nájemné za výše uvedený předmět nájmu bylo k datu 12.03.2020 řádně uhrazeno, 

- k datu 12.03.2020 jsem neměl žádné jiné závazky po splatnosti vůči městu Nymburk, 

- moje samostatná výdělečná činnost byla v rozhodné době (od 12.03.2020 do 30.06.2020) 

v důsledku vládou přijatých krizových opatření utlumena částečně nebo zcela, a to nad míru 

obvyklou,  

- v případě, že v souvislosti s vyhlášením a průběhem nouzového stavu následně uspěji 

v soudním řízení se státem o náhradu škody z předmětného období, a tato náhrada mi bude 

vyplacena, zavazuji se doplatit městu snížené nájemné ve výši přijaté náhrady škody, a to až do 

výše sníženého nájemného za rozhodné období. 

 

 

Datum ……………………….  Podpis žadatele: ………………………. 
 


