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Příjmový dotazník 

Za období 12 kalendářních měsíců11 

Od  (měsíc/rok) do 
………………………………….. 

 
Doklad o výši vyplacených peněžních příjmů2 za rozhodné období musí podat každá ze společně 
posuzovaných osob3, která měla v příslušném rozhodném období alespoň jeden z příjmů uvedených 
v tomto formuláři. 
 
Ve všech částech formuláře uvádějte vždy úhrn veškerých příjmů za rozhodné období.  

 
A. Osoba, jejíž příjmy se dokládají: 

Příjmení: Jméno: Titul: 

Rodné příjmení:4 Datum narození:5 

 
Datum uzavření nájemní smlouvy: 

Jméno a příjmení dalších společně posuzovaných osob: 

1. 
 
2. 
 
3. 

 
B. Příjmy ze závislé činnosti   
Příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů včetně náhrady podle § 192 odst. 3 zákoníku 
práce s výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového 
vozidla pro služební účely podle zákona o daních z příjmů, a s výjimkou odměny pěstouna podle zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí (vyplní zaměstnavatel nebo žadatel, a příjem doloží potvrzením 
zaměstnavatele o výši příjmů).  

 
1 Počet měsíců rozhodného období vyplní žadatel podle charakteru dotace, tj. 12 měsíců. 
2 Za peněžní příjmy se pro tyto účely nepovažují příjmy uvedené v poznámce pod čarou č. 5 v příloze Specifických pravidel pro žadatele a 
příjemce č. 12 – Prohlášení o příjmech a vlastnictví. 
 3 Společně posuzované osoby jsou všichni členové domácnosti, kteří spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby. 
4 Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení.  
5 Cizinci, kteří nemají přiděleno rodné číslo, zde uvedou datum narození ve tvaru rok, měsíc, den. 
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  IČ, název zaměstnavatele příp. popis příjmu Příjem v Kč 

  

  

  

 
Celkem 

 
.....................Kč 

Příloha k dotazníku č.  

 
C. Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti podle § 7 odst. 1 a 2 zákona  

o daních z příjmů a příjmy podléhající dani z příjmů stanovené paušální částkou (předpokládaný 
příjem). Vyplní žadatel a doloží kopií daňového přiznání. 

Druh příjmu Příjem v Kč 
Příjmy za rozhodné období z podnikání = průměrný příjem za měsíc 
předchozího kalendářního roku vynásobený počtem měsíců rozhodného 
období 

 

Příloha k dotazníku č.  

 
D. Příjmy z kapitálového majetku podle § 8 odst. 1 s výjimkou písmene f) a h) zákona  

o daních z příjmů, do tohoto příjmu se nezapočítávají příjmy vázané na účtu stavebního spoření. 
Vyplní žadatel. 

Druh příjmu Příjem v Kč 
Příjmy za rozhodné období podle § 8 odst. s výjimkou písmene f) a h) zákona o 
daních z příjmů 

 

Příloha k dotazníku č.  

 
E. Příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů. Vyplní žadatel a doloží kopií daňového 

přiznání. 
Druh příjmu Příjem v Kč 

Příjmy za rozhodné období podle § 9 zákona o daních z příjmů  

Příloha k dotazníku č.  
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F. Ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. Vyplní žadatel a doloží kopií 
daňového přiznání. 

Druh příjmu Příjem v Kč 
Ostatní příjmy za rozhodné období podle § 10 zákona o daních z příjmů (např. 
výhry, příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, 
včetně příjmů ze zemědělské výroby atd.) 

 

Příloha k dotazníku č.   

Pozn. viz příloha „Ostatní příjmy“ 

G. Dávky nemocenského pojištění (kromě dávek za prvních 14 dní nemoci, které jsou 
uvedeny v bodě B) za rozhodné období. Vyplní organizace, která dávky vyplatila (OSSZ): 

Popis příjmu Příjem v Kč 
  

  

 
 Celkem 

 

Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby, případně včetně otisku úředního 
razítka nebo razítka zaměstnavatele,  
 
případně číslo přílohy dotazníku 

 

 
H. Dávky důchodového pojištění, s vyloučením částky na zvýšení důchodu pro 

bezmocnost. Příjem bude doložen organizací, která jej vyplatila, nebo doloží žadatel 
složenkami či výpisy z účtu za rozhodné období. 

Popis příjmu (plátce) Příjem v Kč 
  

Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby, případně včetně otisku úředního 
razítka nebo razítka zaměstnavatele, 
 
případně číslo přílohy dotazníku  

 

 
I. Podpora v nezaměstnanosti. Vyplní příslušné pracoviště úřadu práce nebo žadatel a 

doloží potvrzení úřadu práce o vyplacených dávkách podpory v nezaměstnanosti.  
Podpora v nezaměstnanosti Příjem v Kč 

  

Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby, případně včetně otisku úředního 
razítka,  
 
případně číslo přílohy dotazníku  

 

 

J. Mzdové nároky podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební 
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neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Potvrzení úřadu práce 
nebo jiného plátce. 

popis příjmu Příjem v Kč 
  

Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby, případně včetně otisku úředního 
razítka, 
 
případně číslo přílohy dotazníku 

 

 
K. Dávky státní sociální podpory, vyjma jednorázových dávek státní sociální podpory 
(porodné, pohřebné) a vyjma příspěvku na bydlení. Vyplní žadatel a doloží Přehled 
vyplacených dávek státní sociální podpory vydávaný úřadem práce.  

 
popis příjmu Příjem v Kč 

  

Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby, případně včetně otisku úředního 
razítka, 
 
případně číslo přílohy dotazníku  

 

 
 

L. Dávky pomoci v hmotné nouzi. Do těchto dávek se nezapočítávají dávky mimořádné 
okamžité pomoci (MOP) a doplatek na bydlení. Vyplní žadatel a doloží Seznam 
vyplacených dávek vydávaný úřadem práce. 

popis příjmu Příjem v Kč 
  

Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby, případně včetně otisku úředního 
razítka, 
 
případně číslo přílohy dotazníku 

 

 

M. Výživné a další pravidelné nebo opakující se příjmy. Vyplní žadatel a doloží Rozsudek o 
stanovení výživného. 

popis příjmu Příjem v Kč 
  

Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby, případně včetně otisku úředního 
razítka, 
 
případně číslo přílohy dotazníku 
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N. Příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uváděným v částech B) až M) tohoto dokladu 

popis příjmu Příjem Měna 
   

   

   

 
Celkem 

 
.................Kč 

 

 
 

O. Další příjmy zde nespecifikované.  

 
popis příjmu Příjem v Kč 

  

 

Příjmy celkem : ………………………………………. ,- Kč 

 

Prohlášení osoby, jejíž příjmy se potvrzují: 

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto potvrzení jsou úplné a pravdivé. Jsem si vědom(a) 
případných následků, které by pro mne z uvedení nepravdivých údajů vyplývaly, včetně možnosti 
vyřazení ze seznamu žadatelů o sociální bydlení nebo vypovězení již uzavřené nájemní smlouvy. 
 
 

 

 
 

 
Pozn: Veškeré příjmy vyplácené v cizí měně se přepočtou na českou měnu podle § 6 odst. 5 zákona č. 463/1991 
Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších přepisů v kurzu platném ke dni vyplnění této přílohy. 

V dne 

 
 

Podpis 


