
 

 

 

ZOZNAM POŽADOVANÝCH INFORMÁCIÍ A DOKLADOV 

 

Vzor dokumentu obsahujícího přehled informací a dokladů pro jejich ověření, který je 

poskytován spotřebiteli podle § 84 odst. 1 zákona – t.j. informace a doklady pro jejich ověření 

musí spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli poskytnout za účelem posouzení jeho 

úvěruschopnosti: 

 

 

Všichni žadatelé - průkaz totožnosti – občanský průkaz 

- druhý doklad totožnosti - řidičský průkaz nebo 

cestovní pas 

 

 

 

 STATUS ZOZNAM POŽADOVANÝCH INFORMÁCIÍ A 

DOKLADOV 

1. Zaměstnanec Příjmy: 

- výplatní pásky za nejméně poslední dva 

kalendářní měsíce předcházející měsíci ve kterém 

požádal o registraci, 

alternativně 

výpisy z bankovního účtu za nejméně poslední tři 

kalendářní měsíce předcházející měsíci ve kterém 

požádal o registraci, 

Výdaje: 

- prokazující výši paušálních výdajů spotřebitele 

na bydlení a s tím spojené náklady, splátky jiných 

úvěrů nebo půjček 

alternativně 

výpisy z bankovního účtu za nejméně poslední tři 

kalendářní měsíce předcházející měsíci ve kterém 

požádal o registraci 

2. OSVČ Příjmy: 

- prohlášení o tom, že má platně uděleno 

živnostenské nebo jiné oprávnění k výkonu 

podnikatelské činnosti, 

- výpis z jeho bankovního účtu za nejméně 

poslední tři kalendářní měsíce předcházející 

měsíci ve kterém požádal o registraci. 

Výdaje: 

- doklady prokazující výši paušálních výdajů 

spotřebitele na bydlení a s tím spojené náklady, 

splátky jiných úvěrů nebo půjček 

alternativně 

výpisy z bankovního účtu za nejméně poslední tři 

kalendářní měsíce předcházející měsíci ve kterém 

požádal o registraci 

 

3. Student Příjmy: 



 

 

 

- prohlášení o tom, že vykonává výdělečnou 

činnost s uvedením druhu této výdělečné činnosti, 

- výplatní pásky za nejméně poslední tři kalendářní 

měsíce předcházející měsíci ve kterém požádal o 

registraci 

alternativně 

výpis z bankovního účtu za nejméně poslední tři 

kalendářní měsíce předcházející měsíci ve kterém 

požádal o registraci 

Výdaje: 

- doklady prokazující výši paušálních výdajů 

spotřebitele na bydlení a s tím spojené náklady, 

splátky jiných úvěrů nebo půjček 

alternativně 

výpisy z bankovního účtu za nejméně poslední tři 

kalendářní měsíce předcházející měsíci ve kterém 

požádal o registraci 

 

4. Brigádník Příjmy: 

- prohlášení o tom, že vykonává výdělečnou 

činnost na základě dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, s uvedením konkrétního 

druhu dohody a délky jejího trvání, 

- výplatní pásky za nejméně poslední tři kalendářní 

měsíce předcházející měsíci ve kterém požádal o 

registraci 

alternativně 

výpis z bankovního účtu za nejméně poslední tři 

kalendářní měsíce předcházející měsíci ve kterém 

požádal o registraci. 

Výdaje: 

- doklady prokazující výši paušálních výdajů 

spotřebitele na bydlení a s tím spojené náklady, 

splátky jiných úvěrů nebo půjček 

alternativně 

výpisy z bankovního účtu za nejméně poslední tři 

kalendářní měsíce předcházející měsíci ve kterém 

požádal o registraci 

5. Důchodce nebo invalidní 

důchodce 

Příjmy: 

předložení výpisu z jeho bankovního účtu za nejméně 

poslední tři kalendářní měsíce předcházející měsíci 

ve kterém požádal o registraci 

Výdaje: 

- doklady prokazující výši paušálních výdajů 

spotřebitele na bydlení a s tím spojené náklady, 

splátky jiných úvěrů nebo půjček 

alternativně  



 

 

 

výpisy z bankovního účtu za nejméně poslední tři 

kalendářní měsíce předcházející měsíci ve kterém 

požádal o registraci 

 

 

6. Osoba na mateřské resp. 

rodičovské dovolené 

Příjmy: 

- prohlášení o tom, že je příjemcem příspěvku s 

uvedením druhu příspěvku a jeho výšky a doby 

po kterou ještě bude tento příspěvek pobírat, 

- výpis z bankovního účtu za nejméně poslední tři 

kalendářní měsíce předcházející měsíci ve kterém 

požádal o registraci 

Výdaje: 

- doklady prokazující výši paušálních výdajů 

spotřebitele na bydlení a s tím spojené náklady, 

splátky jiných úvěrů nebo půjček 

alternativně 

- výpisy z bankovního účtu za nejméně poslední tři 

kalendářní měsíce předcházející měsíci ve kterém 

požádal o registraci 

 

7. Příjemce pečovatelského 

příspěvku 

Příjmy: 

- prohlášení o tom, že je příjemcem pečovatelského 

příspěvku a jeho výšky a doby po kterou ještě 

bude tento příspěvek pobírat, 

- výpis z bankovního účtu za nejméně poslední tři 

kalendářní měsíce předcházející měsíci ve kterém 

požádal o registraci 

Výdaje: 

- doklady prokazující výši paušálních výdajů 

spotřebitele na bydlení a s tím spojené náklady, 

splátky jiných úvěrů nebo půjček 

alternativně 

- výpisy z bankovního účtu za nejméně poslední tři 

kalendářní měsíce předcházející měsíců ve 

kterém požádal o registraci 

 

 

 

V případě nepředložení všech informací a dokladů podle výše uvedeného společnost 

upozorňuje klienty, že pokud z tohoto důvodu nebude možné posoudit úvěruschopnost 

žadatele o spotřebitelský úvěr jim spotřebitelský úvěr nebude poskytnutý. 

 


