
Pronajímatel: 

Jméno/firma: ……………………….. 

Bytem/sídlo: ………………………… 

 

Nájemce: jméno ………………………………………………., datum narození ………………………….., bytem  

 

…………………………………………………………… 

 

Ve věci: nájem bytu na adrese ………………………………………………………………………………………. 

 

ŽÁDOST O DOČASNÉ SNÍŽENÍ PLATEB NÁJEMNÉHO 

ŽÁDOST O ODLOŽENÍ SPLATNOSTI 

 

Vážený pane/Vážená paní,  

 jako nájemce bytu na adrese ………………………………………………………………….., mám povinnost 

platit Vám měsíční nájemné a zálohy na služby spojené s nájmem ve výši                                   Kč. 

V důsledku usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020, č. 215, o přijetí krizového opatření, jsem se ocitl-a 

v dočasné platební neschopnosti, protože (nehodící se škrtněte) mi byla nařízena karanténa/ jsem 

byl hospitalizován v nemocnici s virovou nákazou/ namísto mzdy pobírám ošetřovné/ namísto mzdy 

pobírám sníženou náhradu mzdy/ nepobírám odměnu z brigádnické činnosti/ nebyly mi včas 

vyplaceny sociální dávky/ nebyl mi včas vyplacen důchod/ partner-ka ztratil-a práci-příjem/ jiné:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Moje čisté příjmy/příjmy mé rodiny nyní činí celkem                              Kč a jsou tvořeny (popište): 

 

 

 

Z těchto důvodů si dovoluji požádat, aby: 

- byla odložena splatnost nákladů na bydlení, a to na dobu do skončení vyhlášeného 

nouzového stavu, a/nebo   

- mi bylo umožněno platit snížené platby nákladů na bydlení, a to v částce ………..,- Kč 

měsíčně. 

Současně si dovoluji požádat, abyste po dobu trvání nouzového stavu nepřistoupil k  výpovědi 

z nájmu z důvodu nikoli řádných plateb nákladů na bydlení, způsobených vnějšími okolnostmi – 

vyšší mocí. 

Jakmile se zlepší moje příjmová situace, budu Vás o tom informovat.  



Pokud to bude jen trochu možné, budu se snažit platit Vám náklady na bydlení v  plné nebo co 

nejvyšší možné částce. 

Výslovně uznávám svoji povinnost zaplatit nedoplatek na nákladech na bydlení, jakmile odpadne 

překážka pro jejich řádné placení. Předběžně si dovoluji požádat, abych mohl-a nedoplatek 

následně zaplatit ve splátkách, splatných společně s běžnými platbami na náklady na bydlení. 

 

Děkuji za pochopení a spolupráci. 

 

 

V ………………….. dne …………………….. 

 

                                                                                                     Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pronajímatel: 

Jméno/firma: ……………………….. 

Bytem/sídlo: ………………………… 

  

Nájemce: jméno ………………………………………………., datum narození/IČO ………………………….., se sídlem  

 

…………………………………………………………… 

 

 

Ve věci: nájem prostoru sloužícího k podnikání na adrese …………………………………………………………………. 

 

 

ŽÁDOST O DOČASNÉ SNÍŽENÍ PLATEB NÁJEMNÉHO 

ŽÁDOST O ODLOŽENÍ SPLATNOSTI 

 

 

Vážený pane/Vážená paní,  

 jako nájemce nebytového prostoru – provozovny na adrese ……………………………………………….., 

mám povinnost platit Vám měsíční nájemné a zálohy na služby spojené s nájmem ve výši…………..,-Kč.                                    

V důsledku usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020, č. 215, o přijetí krizového opatření, jsem se ocitl-a 

v dočasné platební neschopnosti, protože (nehodící se škrtněte) jsem byl nucen pozastavit 

poskytování služeb – předmětu podnikání/ mně/mým zaměstnancům byla nařízena karanténa/ jsem 

byl hospitalizován v nemocnici s virovou nákazou/ jiné:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Z těchto důvodů si dovoluji požádat, aby: 

- byla odložena splatnost nákladů za užívání prostoru, a to na dobu do skončení vyhlášeného 

nouzového stavu, a/nebo   

- mi bylo umožněno platit snížené platby nákladů na užívání prostoru, a to v částce………,- Kč                              

měsíčně. 

Současně si dovoluji požádat, abyste po dobu trvání nouzového stavu nepřistoupili k výpovědi 

z nájmu z důvodu nikoli řádných plateb nákladů na užívání prostoru, způsobených vnějšími 

okolnostmi – vyšší mocí. 

Jakmile budu moci v provozovně obnovit podnikání, budu Vás o tom informovat. Pokud to bude 

jen trochu možné, budu se snažit platit Vám náklady na užívání provozovny v plné nebo v co 

nejvyšší možné částce. 



Výslovně uznávám svoji povinnost zaplatit nedoplatek na nákladech na užívání prostoru, jakmile 

odpadne překážka pro jejich řádné placení. Předběžně si dovoluji požádat, abych  mohl-a 

nedoplatek následně zaplatit ve splátkách, splatných společně s běžnými platbami nájemného. 

Děkuji za pochopení a spolupráci. 

 

V ………………….. dne …………………….. 

 

                                                                                                     Razítko/podpis: 


