V Praze dne 15. 7. 2020

Věc: AKTUALIZACE – COVID-19 – SLEVA (PROMINUTÍ) NÁJMU – VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Vážení nájemníci,
dovolujeme si Vám sdělit, že Rada městské části Praha 14 přijala dne 15. 6. 2020 usnesení
č. 314/RMČ/2020, které navazuje na již dříve vydané usnesení Rady městské části Praha 14
č. 160/RMČ/2020 ze dne 17. 3. 2020.
Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 314/RMČ/2020 ze dne 15. 6. 2020 :
https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/usneseni/rada/2020/06/314_40MR.htm
Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 160/RMČ/2020 ze dne 17. 3. 2020 :
https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/usneseni/rada/2020/03/160_35MR.htm).
Rada městské části Praha 14 svým usnesením ze dne 15. 6. 2020 rozhodla o tom, že bude žadatele
rozdělovat na dvě kategorie.
A)

PRVNÍ KATEGORIE ŽADATELŮ – PROGRAM COVID-NÁJEMNÉ:

První kategorií jsou Ti žadatelé, kteří splňují podmínky programu COVID-nájemné. Tento program byl
vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 19. 6. 2020. Ministerstvo průmyslu a obchodu již
zveřejnilo všechny podmínky tohoto programu:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zverejnujeme-vyzvu-k-programucovid-_-najemne--zadat-o-podporu-bude-mozne-od-26--cervna-2020--255316/
Typicky půjde o restaurace, kadeřnictví a další podnikatele, kteří měli zakázán prodej zboží či služeb
podle přijatých opatření vlády. Tito žadatelé mohou požádat městskou část Praha 14 (resp. společnost
Správa majetku Praha 14, a.s.) o uzavření dodatku k nájemní (podnájemní) smlouvě, když předmětem
tohoto dodatku bude poskytnutí slevy v rozsahu 30 % z čistého nájmu za období duben, květen a
červen 2020.
Žadatel by měl (po splnění dalších podmínek) od státu dostat podporu ve výši 50 % z nájmu. Nájem
v rozsahu 20 % nese nájemce.
Žadatel, který splňuje podmínky programu COVID-nájemné, oznámí tuto skutečnost pronajímateli
(Správa majetku Praha 14, a.s. i za městskou část Praha 14, a.s.) a Rada městské části Praha 14 poté
bude rozhodovat o uzavření dodatku k nájemní smlouvě (dodatek o slevě).
REKAPITULACE:
a) Žádosti se posílají vždy k rukám společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.
(prominutinajmu@spravamaj14.cz)
b) Pokud splňujete podmínky programu COVID-nájemné a máte zájem o uzavření dodatku o slevě
z nájmu, podejte takovou žádost. Pokud jste již žádost podali, doplňte ji event. o požadavek
k uzavření dodatku o slevě a o informaci, že splňujete podmínky programu COVID-nájemné.
Správa majetku Praha 14, a.s.
Metujská 907, 198 00 Praha 9

tel.: 281021460
IČ: 256 22 684
DIČ: CZ25622684

e-mail: sprava@spravamaj14.cz
web: www.smp14.cz

c)

d)

e)
f)
g)

B)

Správa majetku Praha 14, a.s. bude žadatele, kteří již žádost podali a kteří dle jejího názoru
splňují podmínky programu COVID-nájemné, obesílat a dotazovat se jich na tyto skutečnosti.
O uzavření dodatku o slevě z nájmu za období duben, květen a červen 2020 bude rozhodovat
Rada městské části Praha 14. Pronajímatel (městská část Praha 14, a.s. i Správa majetku Praha
14, a.s.) Vám také poskytne čestné prohlášení o poskytnuté slevě (viz podmínky programu
COVID-nájemné).
V případě, že Vám nebude poskytnuta dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu pro
nesplnění podmínek programu COVID-nájemné, můžete požádat o slevu v rámci kategorie 2.
Žadateli však nemůže být prominuto celkově víc, než kolik by mu bylo prominuto v případě, že
by byl účastníkem řízení o žádosti o prominutí v kategorii 2.
Promíjí se jen čistý nájem, který žadatel hradil v dotčený měsíc (bez záloh na služby apod.).
Žádosti o prominutí nájemného je možné podávat nejpozději do 17. 8. 2020.
Žádosti, které jste již písemně podali, budou vyřízeny na nejbližším zasedání Rady městské části
Praha 14 (začátkem srpna) s tím, že Vám bude zaslán návrh dodatku o slevě z nájmu k podpisu.

DRUHÁ KATEGORIE ŽADATELŮ – MIMO PROGRAM COVID-NÁJEMNÉ:

Druhou kategorií jsou Ti žadatelé, kteří nesplňují podmínky programu COVID-nájemné.
V takovém případě mají možnost požádat městskou část Praha 14 (Správu majetku Praha 14, a.s.) o
prominutí nájmu v rozsahu 80 % za období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2020. To je za podmínek a v souladu
se shora uvedenými usneseními Rady městské části Praha 14.
REKAPITULACE:
a) Žádosti se posílají vždy k rukám společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.
(prominutinajmu@spravamaj14.cz)
b) Pokud nesplňujete podmínky programu COVID-nájemné a máte zájem o prominutí nájmu,
podejte takovou žádost, bude o ni rozhodnuto Radou městské části Praha 14 stejně tak, jako
bude rozhodnuto o již podaných žádostech. O výsledku budete informováni.
c) V případě, že splňujete podmínky pro získání podpory v rámci programu COVID-nájemné,
nemůžete žádat o prominutí nájmu dle této kategorie.
d) Promíjí se jen čistý nájem, který žadatel hradil v dotčený měsíc (bez záloh na služby apod.).
e) Žádosti o prominutí nájemného je možné podávat nejpozději do 17. 8. 2020.
f) Žádosti, které jste již písemně podali, budou vyřízeny na nejbližším zasedání Rady městské části
Praha 14 (začátkem srpna) s tím, že Vám bude zaslán návrh dodatku o slevě z nájmu k podpisu.

Správa majetku Praha 14, a.s.

Přílohy:

- Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 160/RMČ/2020 ze dne 17. 3. 2020
- Usnesení Rady městské části Praha 14 č. 314/RMČ/2020 ze dne 15. 6. 2020
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