Příloha č. 3
Potvrzení o zaměstnání a výši pracovního příjmu
POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ
POTVRZENÍ O VÝŠI PRACOVNÍHO PŘÍJMU ZAMĚSTNANCE
V případě, že žadatel je starobním důchodcem, vyplňuje pouze stranu 2.
Zaměstnavatel:
Název:
IČ.
Sídlo:
Potvrzujeme, že náš zaměstnanec:
Jméno, příjmení
Osobní číslo
Trvalý pobyt
Datum narození
Zaměstnán od
Pracovní poměr sjednán na dobu určitou (ANO/NE)
Se zaměstnancem je vedeno jednání o skončení
pracovního poměru (ANO/NE)
Pracovní poměr skončí (datum)
Průměrný čistý měsíční příjem zaměstnance za
poslední 3 měsíce v Kč
•

z toho pohyblivé složky mzdy v Kč

Platnost tohoto potvrzení je 30 dní od data vystavení
V:

dne:

Potvrzení vystavil:
Telefon:
_____________________________
razítko a podpis, zaměstnavatele

Nakládání s osobními údaji je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
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)
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Příloha č. 3
Potvrzení o zaměstnání a výši pracovního příjmu
PRO POSOUZENÍ ŽADATELE UVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE
O VÝŠI MĚSÍČNÍCH PLATEB DOMÁCNOSTI V NÁSLEDUJÍCÍ STRUKTUŘE:

Počet osob ve společné domácnosti
Počet nezaopatřených vyživovaných osob
Specifikace

Výše v Kč/měsíc

Čistý měsíční společný příjem domácnosti1
Specifikace

Výše v Kč/měsíc

Celkové měsíční náklady domácnosti
Splátky úvěrů
Splátky zboží včetně leasingu
Stavební spoření
Životní pojištění
Výživné
Pojistné
CELKEM

Žadatel bere na vědomí skutečnost, že uvedení lživých nebo nepravdivých údajů bude posuzováno
jako pokus o podvodné získání finančních prostředků a jako takové může mít za následek trestně
právní odpovědnost žadatele.

V:

dne:

_______________________________
podpis žadatele

Nakládání s osobními údaji je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
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)
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Uveďte čistý měsíční příjem žadatele včetně příjmu druhého z manželů.
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