Tiskopis vyplňte strojem
nebo hůlkovým písmem

podací razítko

Doložení mzdových nároků zaměstnance
A. Žadatel:
Příjmení:

Jméno:
1)

Rodné příjmení :

Titul:
2)

Rodné číslo :

Trvalý pobyt: Obec: ................................................................. Část obce: ..............................................
Ulice: .................................................. Č.p.: ............... Č.orient.: ............ PSČ: ................
B. Zaměstnavatel:
Název zaměstnavatele3): .............................................................................................................................
IČ: ...................................................... Rodné číslo:.............................................................
Adresa4):

Obec: ................................................................. Část obce: ..............................................
Ulice: .................................................. Č.p.: ............... Č.orient.: ............ PSČ: ................

1)

Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení.

2)

Cizinci, pokud nemají přiděleno rodné číslo, uvedou datum narození ve tvaru den, měsíc, rok.

3)

Název zaměstnavatele – u právnické osoby uveďte obchodní jméno podle obchodního rejstříku, u fyzické osoby uveďte jméno,
příjmení a titul.

4)

Adresa – u právnické osoby uveďte sídlo; u fyzické osoby uveďte místo podnikání, není-li, uveďte bydliště.

5)
C. Uplatňované mzdové nároky :

Uplatněné mzdové nároky splatné za 3 měsíce v rozhodném období 6 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byl podán návrh
na prohlášení konkursu.

Období (měsíc a rok)
Hrubá mzda (Kč)

6)

Vyměřovací
základ pro sociální
7)
pojištění
Sociální pojištění
Vyměřovací
základ pro zdravotní
8)
pojištění
Zdravotní pojištění
Dílčí základ daně

9)

Suma nezdanitelných částek
Daňové zvýhodnění

10)

Záloha na daň z příjmů

11)

Celková výše mzdových nároků (Kč)
z toho zaplaceno
Zbývá doplatit
Poznámka

D. Čestné prohlášení zaměstnance:
Prohlašuji, že veškeré zde uvedené údaje jsou pravdivé.
V

dne
podpis

Přílohy:

5)

Přiložte doklady, kterými může být prokázána výše uplatňovaných mzdových nároků.

6)

Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů; zákon
č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve
znění pozdějších předpisů; zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Uveďte hrubou mzdu včetně
náhrad a odstupného, které Vám náležejí z pracovního poměru, nebo odměnu, popřípadě její náhradu, která Vám náleží podle
dohody o pracovní činnosti.

7)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů.

8)

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

9)

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

10)

Zákon č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony. Uveďte součet za všechny děti. Za období před lednem 2005 vyplňte 0.

11)

Za období od ledna 2005 včetně zohledněte daňové zvýhodnění.

