
 

Věřitel: 

Jméno/firma: ……………………….. 

Bytem/sídlo: ………………………… 

 

Ke značce: …………………………….    

Povinný: jméno ………………………………………………., datum narození ………………………….., bytem 

……………… 

…………………………………………………………… 

Ve věci (nehodící se škrtněte): splátky úvěru/ nájemné/ záloha na spotřebu služeb/ ………………………….. 

 

ŽÁDOST O SPLÁTKY 

 

Vážení,  

 mám vůči Vám povinnost (nehodící se škrtněte) platit vám pravidelné měsíční splátky-platby 

ve výši                  ,- Kč/ zaplatit vám částku                             ,- Kč. 

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020, č. 215, o přijetí krizového opatření, jsem se ocitl-a 

v dočasné platební neschopnosti, protože (nehodící se škrtněte) mi byla nařízena karanténa/ jsem 

byl hospitalizován v nemocnici s virovou nákazou/ namísto mzdy pobírám ošetřovné/ namísto mzdy 

pobírám sníženou náhradu mzdy/ nepobírám odměnu z brigádnické činnosti/ nebyly mi včas 

vyplaceny sociální dávky/ nebyl mi včas vyplacen důchod/ partner-ka ztratil práci-příjem/ jiné: ………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Moje příjmy/ příjmy mé rodiny nyní činí celkem                              Kč a jsou tvořeny (popište): 

 

 

 

Z těchto důvodů si dovoluji požádat, aby mi bylo umožněno (nehodící se škrtněte) splnit moji 

povinnost ve splátkách/ platit snížené splátky-platby, a to v částce                              ,- Kč měsíčně. 

 

Děkuji za pochopení a spolupráci. 

 

V ………………….. dne …………………….. 

 

                                                                   Podpis: 



Věřitel: 

Jméno/firma: ……………………….. 

Bytem/sídlo: ………………………… 

 

Ke značce: …………………………….    

Povinný: jméno ………………………………………………., datum narození ………………………….., bytem 

……………… 

…………………………………………………………… 

Ve věci (nehodící se škrtněte): splátky úvěru/ nájemné/ záloha na spotřebu služeb/ ………………………….. 

 

ŽÁDOST O ODLOŽENÍ SPLATNOSTI 

Vážení,  

 mám vůči Vám povinnost (nehodící se škrtněte) platit vám pravidelné měsíční splátky/platby 

ve výši                          ,- Kč/ zaplatit vám částku                                ,- Kč. 

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020, č. 215, o přijetí krizového opatření, jsem se ocitl-a 

v dočasné platební neschopnosti, protože (nehodící se škrtněte) mi byla nařízena karanténa/ jsem 

byl hospitalizován v nemocnici s virovou nákazou/ namísto mzdy pobírám ošetřovné/ namísto mzdy 

pobírám sníženou náhradu mzdy/ nepobírám odměnu z brigádnické činnosti/ nebyly mi včas 

vyplaceny sociální dávky/ nebyl mi včas vyplacen důchod/ partner-ka ztratil práci-příjem/ jiné: ………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Moje příjmy/ příjmy mé rodiny nyní činí celkem a jsou tvořeny (popište): 

 

 

 

 

Z těchto důvodů si dovoluji požádat o odložení splatnosti mých platebních povinností, a to na dobu 

3 měsíce nebo alespoň na dobu do skončení vyhlášeného nouzového stavu. 

 

Děkuji za pochopení a spolupráci. 

 

V ………………….. dne …………………….. 

 

 

                                                                    Podpis: 


