
                   PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo                                                     

                   Havlíčkova 1221, 686 01  Uherské Hradiště                                                               

                   tel. 575 753 051, fax 572 555 325 

                   e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz 

P O T V R Z E N Í  O  P Ř Í J M U  
 

Prosíme o správné (osobní údaje dle OP) a čitelné vyplnění předtisku  

pro:    žadatele o úvěr - spoludlužníka - ručitele *) 

P o t v r z u j e m e, že pracovník  

 

pan/paní ...................................................................................................... rozená  .........................................................  

 

trvalé bydliště ................................................................................................  PSČ  ...........................................................  

 

datum narození  ...................................  rodné číslo ....................................   číslo OP  .....................................................  

 
s počtem osob v zaopatření .................  z toho nezaopatřených dětí ....................  věk dítěte/dětí   ....................................  

 

stav …………..……………..…….je u nás zaměstnán od (DD/MM/RRRR) …............................................................. 

 

na dobu: URČITOU  –  do:……………….…..  NEURČITOU *) 

 

jako  ..............................................................................................................................................................................  

 

a má průměrný měsíční čistý příjem za poslední 3 měsíce, tj.  za období ...……………….    Kč  ..............................  

 

slovy ................................................................................................................................................................ 
 

z toho pohyblivé složky mzdy v průměru na 1 měsíc čistých - hrubých *)                                 Kč  ......................................  

 

Z pracovního příjmu jsou - nejsou*) prováděny srážky na základě výkonu rozhodnutí  - dohody o srážkách ze 

mzdy.*) 

 

Mimo zákonné srážky se provádějí z pracovního příjmu tyto další srážky: 

 

srážky Kč  ......................  na základě výkonu rozhodnutí,  

 

z toho Kč  .....................pro přednostní pohledávky (dle stanovení § 276-302 Občanského soudního řádu) 

 
splátky Kč ......................  na dříve poskytnutý úvěr čís. ............................. u  .............................................................  

 

 Kč .......................  na dříve poskytnutý úvěr čís. ............................. u .............................................................  

 

srážky k úhradě jiných závazků  

 

Kč ..........................z titulu  ............................................................................................................................  

 

Dále budou prováděny od ....................... srážky ze mzdy 

 

 Kč  ....................... na úvěr číslo ..................................................... u  ..............................................................  
 

Potvrzujeme, že s pracovníkem není vedeno jednání o skončení jeho pracovního poměru, ani že není ve zkušební 

lhůtě v naší organizaci. Prohlašujeme, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a jsme si vědomi 

právních následků případného uvedení nepravdivých, zkreslených nebo neúplných údajů. 

 

Název a adresa organizace:  .........................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………… IČO:  .......................................................  

Místo a datum…………………………………………………............. Tel.:   ………….………………………… 

Potvrzení vystavil ..................................................                                 ................................................................... 

jméno a podpis                                                        razítko a závazné podpisy organizace 
 

 

mailto:pssd@pssd.cz
http://www.peneznidum.cz/

