Čestné prohlášení
o příjmech a majetku žadatele o dávku sociální péče
( podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, z.č. 463/1991 Sb., o životním minimu a vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)

Příjmení a jméno : ……………………………………………………………………………………………………
Trvalé bydliště : ………………………………………………………… PSČ : …………………………………..
Číslo OP: ………………………………………………………………

V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů
prohlašuji na svou čest, že:
(dále uvádějte slovy

mám

-

nemám

ke každé položce jednotlivě)

……………………………. příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
(podle § 6 odst. 1 a 10 zákona o daních z příjmu)

……………….………… příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
(podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů)

…………………………. příjmy z kapitálového majetku
(podle § 8 odst. 1 písm. a) až e) a písm. g) zákona o daních z příjmů)

…………………………. příjmy z pronájmu
(podle § 9 zákona o daních z příjmů)

…………………………. ostatní příjmy
(podle § 10 odst. 1 písm. a) až g) zákona o daních z příjmů)

……………………………. příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyz. osob a jsou od této daně osvobozeny
(podle § 4 odst. 1 písm. a), b), e), ch), k), až t), v), w) a z) zákona o dani z příjmů)

……………………………. příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyz. osob a jsou od této daně osvobozeny
(podle § 6 odst. 9 písm. k), m), o), s), a u) zákona o dani z příjmů)
……………………………. peněžité dávky nemocenského pojištění (péče) a dávky důchodového zabezpečení

…………………………. hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
……………………………. příjmy z plnění pojištění pro případ dožití určitého věku

…………………………. příjmy ze zahraničí
…………………………. výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce
…………………………. dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, dopravu, atd.)
……………………………. dávky sociální péče (příspěvek při péči o osobu blízkou, dávky do životního minima, atd.)

…………………………… další opakující se nebo pravidelné příjmy (výslužné vojáka z povolání, býv. přísl. Policie …)
Jsem si vědom(a) povinnost ohlásit sociálnímu odboru MěÚ do osmi dnů změny ve výši uvedených příjmech.

V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů
prohlašuji na svou čest, že :
(dále uvádějte slovy

mám - nemám

ke každé položce jednotlivě)

………………………….. rodinný dům, byt (část domu, bytu)
………………………….. nájemní dům, byt (pronájem)
………………………….. pozemek (pole, les, zahrada)
………………………….. zahradní domek, chatu, chalupu
………………………….. automobil značky ……………………. rok výroby ……………….. SPZ …………………
………………………….. garáž ( součást domu ano – ne )
………………………….. peníze v hotovosti

………………………. Kč

…………………………. úspory a vklady

……………………….. Kč

…………………………. výhry z loterií, sázek a podobných her

……………………….. Kč

………………………… akcie z kuponové privatizace
………………………… cenné papíry (obligace, podíly atd.)
………………………… zlato (mimo snubní prsten)
………………………… jiné cenné předměty (např. počítač, starožitnosti, umělecká díla atp.)
prohlašuji, že*

mám - nemám
jsem - nejsem
mám - nemám

požádáno o dávky důchodového zabezpečení
vlastníkem živnostenského listu
*(nehodící se škrtněte)
pozastavený živnostenský list

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(a) právních následků nepravdivého
prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů.
Podpisem rovněž dávám sůj výslovný souhlas k tomu, aby státní orgány a další právnické a fyzické osoby sdělily sociálnímu
odboru údaje o výši příjmů, přihlášení se k trvalému pobytu a další skutečnosti rozhodné pro ověření sociální potřebnosti.

Jsem si vědom(a) povinnosti ohlásit sociálnímu odboru MěÚ do osmi dnů změny ve výši uvedených
skutečnostech.
V ……………………………………. dne ……………………….
…………………………………………..
čitelný podpis
Za správní orgán kontrolu totožnosti provedl:

…………………………………………..
Podpis a razítko

