ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MAJETKOVÝCH A FINANČNÍCH POMĚRECH
Prohlašuji na svou čest, že já a osoby žijící se mnou ve společné domácnosti disponujeme v zemi původu i na
území České republiky níže uvedeným majetkem a finančními hodnotami a příjmy:
1/ Nemovitý majetek (dům, byt, pozemek aj.) – nemám / mám tento nemovitý majetek :
Druh___________________adresa________________město______________________odhadovaná hodnota či
cena_________________________
2/ Movitý majetek (automobil, cennosti, elektronika aj.)
Nemám

/

mám

tento

movitý

majetek

:

Druh__________________v

hodnotě____________________,

Druh________________v hodnotě_______________, druh________________v hodnotě_______________________
3/ Finanční prostředky v hotovosti či bezhotovostní podobě (hotovost, bankovní účty, podílové fondy, cenné papíry aj.)
Nemám – mám tyto: druh______________________________hodnota__________________,
druh________________hodnota_______________, druh___________________hodnota______________
4/ Zaměstnání ( pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
Nejsem – jsem zaměstnán na u zaměstnavatele……………………………….. a pobírám průměrný měsíční plat ve
výši…………………………Kč.
5/ Živnostenské podnikání
Nejsem – jsem držitelem živnostenského oprávnění č…………………….ze dne………………..a můj průměrný měsíční
příjem z této živnosti činí……………………………………Kč.
6/ Činnosti dle obchodního zákoníku
Nejsem – jsem podílníkem, společníkem, členem obchodní společnosti, družstva či jiné právnické osoby založené dle
obchodního zákoníku a z této funkce mi plyne průměrný měsíční příjem ve výši……………Kč.
7/ Ostatní příjmy
Nemám – mám tyto další finanční příjmy :………………………………………..ve výši………………………………Kč
Doposud jsem prostředky na zajištění ubytování, stravování a dalších potřeb obstarával/a z těchto zdrojů :
______________________________________________________________________________________________
Svým podpisem potvrzuji správnost všech výše uvedených údajů. Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivého
prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, popř. trestní odpovědnosti podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a dále skutečnosti, že sdělení nepravdivých údajů je důvodem pro nepřiznáni příspěvků.
Zavazuji se, že veškeré změny rozhodné pro vyplácení příspěvku budu včas hlásit písemně odboru azylové a migrační
politiky Ministerstva vnitra ČR, a to formou příloh k žádosti, nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
V _____________ dne _____________

___________________________
podpis žadatele

Převzal/a________________________________________________dne ____________________
Jméno, příjmení, podpis pracovníka MV ČR

*) Nehodící se škrtněte.

