ÚŘAD PRÁCE ČR
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Tiskopis prosím vyplňte čitelně
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podací razítko

Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru)
A. Účel dokladu:
Tento doklad slouží jako příloha k:

Zaškrtněte jednu, případně obě možnosti.

žádosti o dávku příspěvek na živobytí

žádosti o dávku doplatek na bydlení

B. Žadatel o dávku:
1)

Příjmení:

2)

Jméno :

Rodné číslo v ČR :

Veškeré informace uvedené na tomto dokladu jsou platné k:

.

. 20

C. Byt (obývaný prostor):
Adresa:

Obec:

................................................................................ Část obce:
3)

Ulice:

............................................................................. Č. p. :

.......................................................................

................ Č. orient.: .......... PSČ:

Zaškrtněte jednu z uvedených možností. Pokud zvolíte byt, uveďte, zda užíváte celý byt nebo pouze jeho část.

byt

Typ bydlení:

..................

4)

pobytové sociální služby
celý byt

ubytovací zařízení (např. ubytovna)

část bytu

stavba pro rekreaci
5)

Podlahová plocha :

m

2

jiný než obytný prostor
Průměrná výška místností:

m

6)

Číslo bytu :

7)

Specifikace bytu (obývaného prostoru) :

D. Vztah k bytu (obývanému prostoru):
Zaškrtněte jednu z uvedených možností.

nájemce

8)

člen družstva, které je vlastníkem bytu

E. Nájemné a pravidelné úhrady za služby:
Výše měsíčního nájemného:
Skutečná výše nákladů

10)

:

Kč

vlastník

manžel/manželka vlastníka

Výše měsíčních úhrad za služby spojené
9)
bezprostředně s užíváním bytu :

jiný vztah

Kč

Kč

1)

Uveďte všechna jména osoby.

2)

Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok a pohlaví ve tvaru:
M nebo Ž (muž nebo žena).
Pokud je místo čísla popisného přiděleno číslo evidenční, uveďte před číslem písmeno E.

3)
4)
5)

Typ bydlení Pobytové sociální služby zaškrtněte, jestliže jste ubytován(a) v domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově se zvláštním režimem, chráněném bydlení, domě na půl cesty, terapeutické komunitě, nebo v azylovém domě podle zákona o sociálních
službách.
Do kolonky Podlahová plocha uveďte plochu celého bytu (obývaného prostoru) a to i v případě že obýváte jen část bytu.

6)

Kolonku Číslo bytu vyplňte v případě, že číslo bytu bylo přiděleno.

7)

Do kolonky Specifikace bytu (obývaného prostoru) uveďte jeho podrobný popis – umístění bytu (obývaného prostoru) v objektu, podlaží,
přístup/vchod, a další. U ubytovacích zařízení např. též název zařízení, číslo pokoje, atd.
8)
Za nájemní formu bydlení nelze považovat situaci, kdy nájemcem bytu je manžel(ka) majitele(ky) bytu (obývaného prostoru), jestliže jeden z manželů
uvedený jako nájemce má právo užívat byt (obývaný prostor) na základě práva odvozeného od vlastnického práva druhého manžela.
9)
Úhrady za služby zahrnují: úhradu za užívání vybavení bytu, za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, za úklid společných prostor,
za užívání výtahu, vodné a stočné, za osvětlení společných prostor v domě, za odvoz tuhého komunálního odpadu, za vybavení bytu společnou
televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením.
10) Do kolonky Skutečná výše nákladů uveďte celkové měsíční náklady (zahrnující nájem, energie a služby), které skutečně hradíte. Kolonku vyplňte
pouze v případě, jestliže jste zaškrtl(a) v části C kolonku část bytu anebo jste neuvedl(a) výši měsíčního nájemného nebo výši měsíčních úhrad za
služby spojené bezprostředně s užíváním bytu (obývaného prostoru), protože tyto údaje neznáte z důvodu, že byt (obývaný prostor) užívají ještě
další osoby, které nejsou společně posuzovány na žádosti o příspěvek na živobytí nebo na žádosti o doplatek na bydlení a tyto údaje vám tyto osoby
nesdělily.
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F. Energie používaná k vaření:

Zaškrtněte druh energie převážně využívané k vaření. Tuto část nevyplňujte, pokud užíváte jinou než vlastnickou nebo nájemní formu bydlení
a náklady na vaření jsou zahrnuty v nájmu.

elektřinu,
zemní plyn,
jinou energii:

název:

G. Energie používaná k vytápění:
Zaškrtněte alespoň jeden druh energie využívané k vytápění celého bytu (obývaného prostoru). Pokud zaškrtnete více druhů energie, uveďte procentuální
odhad jejich využití. Tuto část nevyplňujte, pokud užíváte jinou než vlastnickou nebo nájemní formu bydlení a náklady na vytápění jsou zahrnuty v nájmu.

elektřinu,

a to z:

%

zemní plyn,

a to z:

%

dálkové teplo,

a to z:

%

jiné energie:

název:

a to z:

%

název:

a to z:

%

H. Energie používaná k ohřevu teplé vody (TUV):
Zaškrtněte alespoň jeden druh energie využívané k TUV v celém bytě (obývaném prostoru). Pokud zaškrtnete více druhů energie, uveďte procentuální
odhad jejich využití. Tuto část nevyplňujte, pokud užíváte jinou než vlastnickou nebo nájemní formu bydlení a náklady na TUV jsou zahrnuty v nájmu.

elektřinu,

a to z:

%

zemní plyn,

a to z:

%

dálkové teplo,

a to z:

%

jiné energie:

název:

a to z:

%

název:

a to z:

%

I. Informace o energiích:
Vyplňte údaje týkající se elektřiny a všech dalších druhů energií, které jste předtím uvedli v částech F, G a H.

elektřina:

sazba:

jistič:

distributor:
zemní plyn:

distributor:

jiné energie: druh energie:
jednotková cena:

Kč/jednotku (včetně DPH)

jednotka:

Kč/jednotku (včetně DPH)

jednotka:

druh energie:
jednotková cena:

J. Prohlášení:
Veškeré údaje v tomto dokumentu jsou pravdivé a jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne z nepravdivých údajů
vyplývaly.
Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.
V
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Podpis žadatele:

K dokladu prosím doložte:

doklad o tom, že byt (obývaný prostor) je užíván na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu

doklad obsahující informaci o celkové podlahové ploše bytu (obývaného prostoru)

doklad o výši a úhradě nájemného, popřípadě o výši obdobných nákladů spojených s vlastnickou, družstevní nebo „jinou“ formou
bydlení

doklad o výši pravidelných úhrad za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu (obývaného prostoru) a rozpis těchto služeb

doklad o výši úhrady za dodávku elektrické energie a plynu, případně dalších druhů paliv, a rozpis těchto energií

Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete
na pracovišti Úřadu práce ČR. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.
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