
Čestné prohlášení fyzické osoby o splnění zákonných podmínek pro získání zvláštních
cen podle § 38 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
pozdějších předpisů

Identifikace fyzické osoby:

______________________ _________________ ___________

Příjmení Jméno Titul(y)

_______________________

Datum narození (dd/mm/rrrr)

________________________ __________ ____________________________

Bydliště – ulice nebo část obce Č.p./Č.o.  Bydliště – obec PSČ

_____________ _____________ ____________________________

Telefon ID dat. schránky E-mail

Okolnosti odůvodňující splnění podmínek pro získání zvláštních cen podle § 38 odst. 3
zákona o elektronických komunikacích dokládám následujícími údaji:

1) V domácnosti žiji (označte x): Počet
osob

Životní
minimum
na 1 osobu

v Kč

Celková částka
životního minima za

kalendářní měsíc
v Kč

 jako osoba osamělá 4 860

 společně s dalšími osobami:

- první osoba v domácnosti 4 470

- další osoba od 15 let věku, která není
nezaopatřeným dítětem 4 040

- nezaopatřené dítě do 6 let věku 2 480

- nezaopatřené dítě od 6 do 15 let věku 3 050

- nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku 3 490

Celkem
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2) Výpočet nároku na získání zvláštních cen:

Částka životního minima fyzické osoby/domácnosti
za kalendářní měsíc

Celkem Kč/měsíc

2,15 násobek životního minima za kalendářní měsíc Předchozí řádek   x 2,15

2,15 násobek životního minima za kalendářní čtvrtletí Předchozí řádek   x 3

3) Čistý příjem fyzické osoby/domácnosti za uplynulé kalendářní čtvrtletí ….………….…… Kč

Čestně prohlašuji, že k dnešnímu dni

a) můj započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního
minima a v domácnosti nežiji s dalšími osobami,

nebo

b) žiji v téže domácnosti s dalšími osobami a součet mého započitatelného příjmu
a započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek
životního minima osob žijících v této domácnosti. ⁎

Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou správné a pravdivé a že splňuji podmínky pro
získání zvláštních cen podle § 38 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a toho, že jsem
povinen/povinna informovat podnikatele poskytujícího zvláštní ceny o všech skutečnostech,
které mají vliv na podmínky pro poskytnutí zvláštní ceny, a to nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy jsem se o těchto skutečnostech dozvěděl/a.

V …………………… dne ………………… ……………………………

podpis
⁎ Nehodící se škrtněte


