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Příloha dokládající příjmy společně posuzovaných osob 

  
Údaje o společně posuzované osobě: 

  

1. Jméno a příjmení společně posuzované 
osoby   

2. Rodné číslo:   

3. Trvalý pobyt:   

3a. Kontaktní údaje (telefon, e-mail):   

Informace 

Pokud nepobírá žadatel, u něhož jste veden jako společně posuzovaná 
osoba ani jednu z dávek dle ř. 8 nebo ř. 9 žádosti o podporu, prokazuje 
nárok na zařazení do programu čistým měsíčním příjmem všech společně 
posuzovaných osob, který nesmí přesáhnout 13 000,- Kč na člena 
domácnosti (uvádí se celková částka za všechny členy domácnosti viz. 
body 4. – 12.):  

Vyplňte příjmy po jednotlivých měsících: 
Jedná se o příjmy 3 měsíce zpětně od data podání 
žádosti 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 

4. Příjmy ze závislé činnosti (pracovní 
poměr, DPP, DPČ)  Kč Kč Kč 

5. 

Příjmy z výdělečné činnosti (závislá 
činnost + OSVČ) + příjmy z kapitálového 
majetku + příjmy z pronájmu (mohou mít 
i zaměstnanci, kteří nejsou OSVČ – mají 
povinnost vyplnit daňové přiznání s 
uvedením všech zdaňovaných příjmů)  

Kč Kč Kč 

6. Dávky z nemocenského pojištění 
(nemocenská, ošetřovné, mateřská) 

Kč Kč Kč 

7. Starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí, 
invalidní důchod výše k 1.8.2022 Kč Kč Kč 

8. Rodičovský příspěvek  Kč Kč Kč 

9. Podpora v nezaměstnanosti a při 
rekvalifikaci (do 6 měsíců evidence na ÚP)  

Kč Kč Kč 

10. 

Ostatní příjmy (skutečně obdržené 
výživné, výsluhové náležitosti a nároky u 
vojáků z povolání a členů bezpečnostního 
sboru atd.) 

Kč Kč Kč 

11. Celkový měsíční příjem z doložených 
potvrzení: Kč Kč Kč 

12. 

Čistý měsíční příjem osoby:  
 
 
 

Kč 

 
 
     



 
 
Přílohy:  

Doložení ř. 4:  Potvrzení od zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před 
podáním žádosti  

Doložení ř. 5: Vyplnění formuláře z daňového přiznání za rok 2021  

Doložení ř. 6: Potvrzení od zaměstnavatele za část, kterou vyplácí; potvrzení od OSSZ za část, 
kterou vyplácí 

Doložení ř. 7: Potvrzení OSSZ, výměr…  

Doložení ř. 8: Potvrzení ÚP SSP  

Doložení ř. 9: Potvrzení ÚP  

Doložení ř. 10: Rozsudek o výživném, potvrzení o výsluze…  

Popř. další:   

  

 

Datum:   

Podpis:   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tento program je financován z prostředků města Sezimovo Ústí a Jihočeského kraje. 


