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Žádost 
 

Žádost  
o nájem prodejního stánku  

I. Žadatel 

Právní forma: □ právnická osoba      □ fyzická osoba      □ fyzická osoba podnikající 

I. Fyzická osoba 

Jméno:  Příjmení:  Titul:  

Datum narození:   

Adresa trvalého pobytu 

Ulice, číslo 
or./po.:  Město:  PSČ:  

II. Právnická osoba 

Název 
společnosti:  IČ:  

Adresa sídla společnosti 

Ulice, číslo 
or./po.:  Město:  PSČ:  

III. Fyzická osoba podnikající 

Jméno:  Příjmení:  Titul:  

Datum narození:  IČ:  

Adresa místa podnikání 

Ulice, číslo 
or./po.:  Město:  PSČ:  

Kontakt 

Telefon/Fax:  E-mail:  

 

II. Předmět žádosti 

Žádost o nájem prodejního stánku v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

Na ulici, číslo 
stánku:                                                           

Účel nájmu:  

Současné podnikání 
(místo, činnost): 

 

 

 
Uzavření nájemní smlouvy 
 
Uzavření nájemní smlouvy žádáme na dobu určitou: 

 

od – do:           

                                                                                     

(doba užívání maximálně do 31. 10.) 
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V případě nájmu nabízím(e) nájemné ve výši _________Kč/měsíc včetně DPH (min. měsíční 

nájemné za  stánek je 2000,- Kč/měsíc, včetně DPH); v případě zvýšeného odběru elektřiny 

(instalace lednice, varného zařízení apod.) bude k nájemnému připočítána paušální částka za službu 

ve výši min. 500,- Kč/měs., přičemž výše paušální částky bude stanovena s ohledem na skutečný 

příkon daného spotřebiče.  

III. Úplný soupis prodávaného sortimentu zboží: 

 

 

 

 

 
V případě tepelné úpravy občerstvení nebo chlazení je třeba uvést zdroj např. vlastní zdroj-elektřina, vlastní 
zdroj-plyn: 
 
 

 

IV. Spotřebiče a jiná zařízení umístěná do prodejního stánu: 

(uvést počet jednotlivých spotřebičů, u elektrických spotřebičů uvést jejich příkon) 

 

 

 

 

V. Prohlášení 

Ke dni podání žádosti o nájem prodejního stánku mám(e) tyto závazky vůči statutárnímu městu 

Ostrava: ________________________________________________________________________ 

 
V Ostravě dne ________________________                              Podpis:_______________________________ 
 
 

VI. Prohlášení k informaci o zpracovávání osobních údajů 

Informace o zpracování osobních údajů uvedených žadatelem v žádosti o nájem prostoru sloužícího 

podnikání/nebytových prostor (dále jen „žádost“), podávaná v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“): 

1. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů 

Správcem osobních údajů tj. tím, kdo určuje účel a prostředky jejich zpracování, jakož i provádí 

zpracování samotné je statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava – Moravská Ostrava, 729 29, IČ 00845451 (dále 

jen „správce“). Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává pan Martin Krupa –

KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 03373444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Hršpice, 619 00 

Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem, tel.č.: +420 602 705 686, e-mail: 

roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52. Kontaktní údaje pověřence e-mail: 

martin.krupa@gdpr-oprava.cz, tel.č. +420 724 356 825. 

 

 

mailto:roman@klimus.cz
mailto:martin.krupa@gdpr-oprava.cz


Statutární město Ostrava   
městský obvod moravská Ostrava a Přívoz  
rada městského obvodu 

3/3 

            

Žádost 
  

2. Jaké osobní údaje budou v souvislosti se žádostí zpracovány? 

Zpracovány budou veškeré osobní údaje subjektu údajů, tj. osoby, ke které se údaje vztahují, 

uvedené v žádosti. 

3. Jaký je právní základ a účel zpracování poskytnutých osobních údajů? 

Právním základem zpracování dotčených osobních údajů je právní titul plnění smlouvy [čl. 6 odst. 

1 písm. b) nařízení – včetně zpracování nezbytného pro provedení opatření přijatých 

před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů], jakož i plnění právní povinnosti [čl. 6 odst. 1 

písm. c) nařízení – správa a řádné hospodaření s majetkem správce]. Konkrétním účelem 

zpracování poskytnutých osobních údajů je jednání o uzavření nájemní smlouvy a v případě jejího 

uzavření dále plnění nájemní smlouvy, případné jednání o její změně, jakož i případné vymáhání 

ze smlouvy vyplývajících občanskoprávních nároků, rušení údaje o místu sídla podnikání, 

příp. další úkony v souvislosti s uzavřenou nájemní smlouvou. 
 
Poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely je zcela dobrovolné, subjekt údajů není dle žádného 

právního předpisu povinen správci tyto údaje poskytnout. Poskytnutí vymezených údajů 

je však nezbytné pro potřeby projednání žádosti kompetentním orgánem správce, jakož i následné 

uzavření smlouvy. Bez uvedení těchto údajů není možno žádost projednat a rozhodnout o ní. 

4. Komu dalšímu budou poskytnuté osobní údaje zpřístupněny? 

V rámci projednání žádosti budou poskytnuté osobní údaje zpřístupněny oprávněným 

zaměstnancům správce a dále členům Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která 

je jakožto příslušný orgán správce oprávněna o pronájmu rozhodnout. 

5. Po jakou dobu budou poskytnuté osobní údaje u správce uloženy? 

Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení žádosti, v souladu se spisovým 

a skartačním řádem správce vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v případě uzavření 

nájemní smlouvy dále po dobu trvání smluvního vztahu a případného vymáhání občanskoprávních 

nároků ze smlouvy vyplývajících po dobu 10 let od ukončení nájemní smlouvy, v případě, 

že nájemní smlouva uzavřena nebude po dobu 5 let od rozhodnutí rady městského obvodu o výběru 

nájemce.     

6. Jaká jsou práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním poskytnutých osobních 

údajů? 

Subjekt údajů, tj. ten, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo v mezích obecně závazných 

právních předpisů požadovat na správci přístup ke svým osobním údajům, opravu nepřesných 

či doplnění neúplných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, právo 

na přenositelnost poskytnutých osobních údajů, případně omezení jejich zpracování. Dále 

má subjekt údajů právo podat Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost proti správci, pokud 

se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny obecně závazné právní předpisy 

ochranu osobních údajů upravující. 

S touto informací jsem se seznámil dne:______                      ___________________(podpis) 
 

Poznámka pro žadatele: 

 Žadatel k žádosti přiloží kopii dokladu opravňující žadatele k podnikání či jiné činnosti, kterou hodlá v prodejním 

stánku provozovat, ne starší tří měsíců. 

 

Informace o prodejních stáncích jsem (jsme) získal(i): 

□ z webových stránek městského obvodu (www.moap.cz)           □ ze zpravodaje CENTRUM 

□ na základě osobního dotazu                                                        □ přes Facebook 

□ z denního tisku                                                                            □ z webových stránek www.nemovitostimoap.cz 

□ jinak: ____________________                                                   

 

 

http://www.moap.cz/

