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Prohlášení zaměstnance pro oblast srážek ze mzdy

V souladu se zákony č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, a 
nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
souvisejících předpisů uvádím pravdivé skutečnosti pro účely srážek ze mzdy.

Jméno, příjmení  RČ  

Bytem 

Zaměstnanec prohlašuje, že pro oblast srážek ze mzdy uvádí tyto vyživované osoby *:
(manžel/manželka, děti vlastní, osvojené, adoptované nebo úředním rozhodnutím svěřené do péče, 
registrovaný partner, další předci a potomci)

* vyživované osoby doplnit dle poučení na druhé straně

Uveďte jméno osoby a rodné číslo, která je vyživovanou osobou pro uplatnění nezabavitelné částky dle 
nařízení vlády č. 595/2006 Sb., nebo uveďte změnu v dané oblasti:

Jméno a příjmení  Rodné číslo   Datum změnyVyživovanou osobou  

ANO NE
ANO NE         
ANO NE         
ANO NE         
ANO NE         
ANO      NE 

Zaměstnanec prohlašuje, že veškeré změny ve vyživovaných osobách bude oznamovat zaměstnavateli 
neprodleně a bere na vědomí, že ponese veškeré důsledky plynoucí z nedodržení těchto povinností.

Dne: 

----------------------------------------------
Podpis zaměstnance



ekonomické
služby

ekonomickesluzby.cz, s.r.o.
+420 608 886 398 info@ekonomickesluzby.cz Emlerova 216, 507 23 Libáňwww.ekonomickesluzby.cz

Poučení zaměstnance:
Zaměstnanec (dlužník) má nárok na uplatnění nezabavitelné částky na každou vyživovanou osobu 1x za měsíc.

Vyživované osoby dle § 910 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o 
nezabavitelných částkách:

    Uplatnění -    Podmínky -  Doklady pro uznání
    vyživovaná osoba  omezení  vyživované osoby

Manžel/manželka  ano    žádná podmínka oddací list
  
Registrovaný partner  ano    žádná podmínka úřední rozhodnutí o
           registrovaném partnerství

Děti:    ano    nezaopatřené děti RL dítěte nebo úřední
vlastní/osvojené,      povinného - nejsou rozhodnutí o osvojení
adoptované,       samy schopny se  adopci, svěření do
úředním rozhodnutím       živit - zejména   péče, případně doklad
svěřené do péče      nezletilé děti do  o studiu nebo jiný doklad
        skončení povinné který bude potvrzovat 
        školní docházky nebo vyživovací povinnost
        děti do 26. roku věku rodiče
        jestliže se soustavně 
        připravují studiem na
        budoucí povolání, 
        anebo je ze 
        zdravotních
        důvodů nemohou
        vykonávat
        děti bez omezení
        jejich věku, pokud
        nejsou schopny se
        samy živit a jsou
        nezaopatřené 
        důchodem či 
        podporou v 
        nezaměstnanosti, atd.

Ostatní předci,    ano    Pokud nejsou schopni Rozhodnutí soudu
potomci       se sami živit - může
        závazně posoudit jen 
        soud
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