
datum přijetí 
žádosti 

 

poř. číslo 
žádosti 

 

 
ŽÁDOST O SLEVU Z NÁJEMNÉHO 

pro nájemce bytů svěřených do správy MČ Praha 5 
 

                                                         *nehodící se škrtněte 

SENIOR 
OST. SOCIÁL. 

DŮVODY 

žadatel (nájemce): 

příjmení jméno titul 

datum nar. kontaktní údaje (tel., e-mail) 

adresa 
 
spolubydlící osoby: 

 
příjmení jméno datum nar. vztah k žadateli 

příjem 
ano/ne 

1.      

2.      

3.      

 
V případě, že v bytě bydlí větší počet osob, uveďte je na zvláštní přílohu 
 

celkový příjem domácnosti (Kč): 
(mimo příspěvku na péči) 
 
 
Příloha: potvrzení o příjmu, vč. sociálních dávek (v případě, že v bytě žije více osob, potvrzení 
o příjmu doloží všichni)  
  
Prohlášení žadatele: 

 prohlašuji, že všechny údaje týkající se mé osoby a ostatních příslušníků mé domácnosti 
uvedené v žádosti o slevu jsou pravdivé a úplné 

 pokud dojde ke změně uvedených údajů týkajících se majetkových nebo bytových poměrů, 
budu o tom nejpozději do 15 dnů informovat vlastníka bytu (Odbor bytů a převodů nemovitých 
věcí, oddělení správy a pronájmu bytů ÚMČ Praha 5) 

 prohlašuji, že ani já, ani žádný člen mojí domácnosti není vlastníkem ani spoluvlastníkem 
objektu určeného k trvalému bydlení 

 prohlašuji, že ani já, ani žádný člen mojí domácnosti nemá nájemní právo k jinému bytu 
v Praze nebo Středočeském kraji 

 prohlašuji, že nemám žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči MČ Praha 5 

 beru na vědomí, že 1x ročně je třeba aktualizovat výši příjmů 

 beru na vědomí, že uvedení nepravdivých a neúplných údajů může mít za následek, že moje 
žádost o slevu nebude dále posuzována 

 beru na vědomí, že na slevu z nájmu není právní nárok 

 souhlasím s tím, aby veškeré osobní údaje obsažené v této žádosti byly zpracovány v rozsahu 
nezbytně nutném při rozhodování příslušných orgánů MČ Praha 5 v této záležitosti 

 
 
 
 
 
V Praze dne …………………………….     ……………………………… 

          podpis žadatele 

 



Údaje na této straně prosím nevyplňujte – vyplní pracovník ÚMČ Praha 5 
 
 

Příjem (Kč): 

limitovaný   

skutečný  

 
 
Vznik nároku na slevu z nájmu  * 
 
 
Výpočet slevy: 

započitatelná plocha 
bytu (m2) 

 
 

sazba v Kč  
za 1 m2/měsíc  

 
původní nesnížené 
nájemné za byt (Kč) 

 

plocha bytu, na níž je 
poskyt. sleva (m2) 

 
sazba v Kč  
za 1 m2/měsíc 

 
nájemné za tuto 
plochu (Kč) 

 

plocha bytu, na níž není 
poskyt. sleva (m2)  

 
sazba v Kč  
za 1 m2/měsíc 

 
nájemné za tuto 
plochu (Kč) 

 

    
nájemné za byt  
po slevě (Kč) 

 

                 
 
Poskytnutá sleva (Kč) ……………………… 
 
 
žádost schválena RMČ dne  …………     č. usnesení …………………… 
 
sleva poskytnuta od …………………..     do ………………………………  
 
aktualizace údajů (příjmů) do …………………………  
 
 
 
 
 
 
Žádost zpracoval/a ………………………………. 
 
datum …………………………. 
 
podpis ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
*nehodící se škrtněte 

ANO NE 


