
Čestné prohlášení nájemce bytu 
 

 

Já, ………………………………..……., narozen/a…………………., tímto čestně prohlašuji, 

 

že veškeré údaje, které jsem uvedl/a ve formuláři  „Odůvodnění potřebnosti dalšího užívání 

bytu na dobu určitou“, který jsem vyplnil/a a podepsal/a dne …………………………….jsou 

ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení úplné a pravdivé, přičemž jakoukoli změnu týkající 

se těchto údajů bezodkladně oznámím Městské části Praha 1, 

 

že ani mně ani žádné z osob, které společně se mnou užívají předmětný byt, nesvědčí žádný 

právní titul zakládající právo na bydlení, ve smyslu trvalého uspokojení potřeby bydlet, 

vztahující se k nemovitosti, části nemovitosti či bytu odlišnému od předmětného bytu, 

 

že ani mně ani žádné z osob, které společně se mnou užívají byt, nesvědčí žádné věcné či jiné 

právo k věcem, právům, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž využitím by bylo lze mou 

současnou bytovou situaci řešit, 

 

že ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení mi není nic známo o tom, že je vůči mně či vůči 

některé z osob, které společně se mnou užívají předmětný byt, vedeno exekuční, konkurzní, 

vyrovnací či insolvenční řízení, 

 

že jsem si vědom/a toho, že úmyslné uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů ve 

formuláři „Odůvodnění potřebnosti dalšího užívání bytu na dobu určitou“ nebo v tomto 

čestném prohlášení může mít za následek neplatnost nájemní smlouvy vztahující se 

k předmětnému bytu. 

 

že souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři „Odůvodnění 

potřebnosti dalšího užívání bytu na dobu určitou“, a v tomto čestném prohlášení, Městské 

části Praha 1 za účelem vyhodnocení možnosti mého dalšího užívání předmětného bytu a dále 

souhlasím s tím, aby Městská část Praha 1 podnikla v souladu s účinnými právními předpisy 

kroky směřující ke zjištění a ověření skutečností vztahujících se k mé finanční a majetkové 

situaci, jakož i sociálním poměrům, přičemž výše zmíněné údaje a skutečnosti mohou být 

projednávány v rámci Městské části Praha 1 v komisi sociální, v Radě městské části Praha 1, 

v Zastupitelstvu městské části Praha 1 a mohou být Městskou částí Praha 1 shromažďovány, 

zpracovávány a archivovány v souladu s účinnými právními předpisy k výše uvedeným 

účelům.  

 

 

 

Datum:      ……………………… 

 

 

 

Podpis:      ……………………………………… 

 

 


