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Městys Velký Újezd 

Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd               

Městys Velký Újezd 

 

 

Prohlášení žadatele 
(toto prohlášení bude využito jako příloha k nájemní smlouvě) 

A.  Žadatel: 

 

Jméno:  

Příjmení:  

Rodné příjmení1:  

Rodné číslo2:  

Příjmy za rozhodné období v Kč:  

 

Datum uzavření nájemní smlouvy:                                   (Nevyplňuje žadatel! Bude doplněno po 

podpisu nájemní smlouvy.) 

 

B.  Společně posuzované osoby.  
Podpisem stvrzuje každá z uvedených osob (v případě nezletilých dětí jejich zákonný zástupce) výši 
svých příjmů za rozhodné období a že nemá k datu uzavření nájemní smlouvy k bytu vlastnické 
nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu 

 
 
1  Příjmení:  Jméno: 

Rodné příjmení1: Rodné číslo2: 

Vztah k žadateli:  

Příjmy za rozhodné období v Kč: Podpis: 
 
2  Příjmení:  Jméno: 

Rodné příjmení1: Rodné číslo2: 

Vztah k žadateli:  

Příjmy za rozhodné období v Kč: Podpis: 

 

                                                           
1 Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení. 
2 Cizinci, kteří nemají přiděleno rodné číslo, zde uvedou datum narození ve tvaru rok, měsíc, den. 
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C.  Výčet dokladů o výši příjmů společně posuzovaných osob: 
  (Žadatel zde uvede výčet všech dokladů, které použil k výpočtu výše příjmů, a to za každou posuzovanou osobu   
  zvlášť). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.  Prohlášení žadatele: 

Prohlašuji, že jsem uvedl(a) všechny společně posuzované osoby. 
Jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne z nepravdivě uvedených údajů vyplývaly. 
Souhlasím se zjištěním výše příjmů na finančním úřadě, orgánech vyplácejících dávky nemocenského 
a důchodového pojištění a hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, u zaměstnavatelů a dalších 
právnických a fyzických osob vyplácejících příjmy rozhodné pro uzavření nájemní smlouvy. 
Podáním této žádosti udělují všechny podepsané osoby (případně jejich zástupci) souhlas se 
zpracováním osobních údajů. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů („ZOOÚ“). Udělují tímto do odvolání tohoto souhlasu městysi Velký Újezd, se sídlem: 
Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd, IČ: 00299677, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby 
zpracovával dotčené osobní údaje. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu 
zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, údaje o příjmové situaci. Tento 
souhlas udělují dobrovolně a jsou si vědomy toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným 
způsobem, jakým je udělily. 

 
 
 

 
 
 

V dne . . 2018 
 
 

Podpis 

 


