
POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉ VÝŠI 
MĚSÍČNÍHO PŘÍJMU ZAMĚSTNANCE 

Potvrzujeme tímto, že náš zaměstnanec pan / paní:          

Jméno a příjmení: 

            

Datum narození: 

 

 

Trvalé bydliště – ulice:  Město, PSČ:   

 

Telefon:   

 

 

Rodinný stav: 

 

Počet nezaopatřených dětí 
a věk: 

Je u nás zaměstnán(a) jako: 

 

Má průměrný čistý měsíční příjem za poslední 3 měsíce: ____________________________ Kč 

Slovy:                                                                                                                         Kč  

 
Kromě zákonných srážek jsou z pracovního příjmu prováděny další srážky: 

a) na základě výkonu rozhodnutí: ____________________________ Kč 

b) součet všech ostatních srážek ze mzdy (splátky úvěrů, půjček, leasingu, pojištění atd.)  

____________________________ Kč 

Potvrzujeme, že zaměstnanec není ve zkušební době a že s ním není vedeno jednání o 
skončení pracovního poměru. 

Pracovní poměr je sjednán: 

a) na dobu neurčitou:  od ____________________________ 

b) na dobu určitou:   od ____________________________ do ____________________________ 

Potvrzuji pravdivost a úplnost všech uvedených údajů a zavazuji se, že budu MČ Praha 10, 
informovat o všech změnách týkajících se výše uvedených skutečností a o případných 
změnách, které by mohly být důležité pro uzavírání nájemní smlouvy. 

Současně uděluji výše uvedenému zaměstnavateli souhlas s poskytováním údajů o mé 
osobě týkajících se trvání pracovního poměru a mých příjmů, a to i telefonicky, za účelem 
posouzení mé schopnosti splácet závazky související s žádostí o nájemní bydlení. 

 

 

Podpis žadatele: ____________________________ 



ÚDAJE O ZAMĚSTNAVATELI 
 

Název zaměstnavatele:   

 

Sídlo zaměstnavatele:   

                                                                                                                                               

Pracoviště zaměstnavatele:   

                                                                                                                                               

IČ:   

Potvrzení vystavil – jméno:                                                     Podpis: 

 

Telefon – pevná linka:   

 

 

       V                                                                                               dne:

 

 

Razítko zaměstnavatele (již bez podpisu): 
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