
Tiskopis prosím vyplňte čitelně

podací razítko

Doklad o výši nákladů na bydlení

1) 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).

2) Kolonku Číslo bytu uveďte v případě, že se na adrese nachází více než jeden byt. Pokud nejsou čísla bytu zavedena, uveďte jinou identifikaci bytu
(polohu, apod.).

3) Pokud uvedené skutečnosti platily po celou dobu, kdy jste byl(a) hlášen(a) v tomto bytě k trvalému pobytu, vyplňte pouze první řádek tabulky
a kolonku Od ponechte nevyplněnou.

PROSÍM OBRAŤTE
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A. Žadatel o příspěvek na bydlení:

Příjmení: Jméno: Rodné číslo v ČR1):

B. Kalendářní čtvrtletí: . čtvrtletí 20

C. Trvalý pobyt v bytě:

Trvalý pobyt: Obec:   ................................................................................ Část obce:   ......................................................................

Ulice:   ............................................................................. Č.p.:   .................... Č.orient.:   ........... PSČ:   .................

Číslo bytu2):

přičemž v tomto bytě jsem byl(a) hlášen(a) k trvalému pobytu
po celé uvedené kalendářní čtvrtletí

pouze v období od:                            .     . 20                           do:                            .     . 20                           

D. Vztah k bytu a způsob jeho vytápění:
V každém vyplněném řádku zaškrtněte prosím jednu ze čtyř variant ve sloupci Vztah k bytu a jednu ze tří variant ve sloupci Vytápění.

Od3) Vztah k bytu Vytápění

                                                        jsem nájemcem bytu

jsem členem družstva, jehož byt užívám

jsem vlastníkem bytu, který užívám

jiný vztah

centrální vytápění

vytápění pevnými palivy

jiné vytápění

                                                        jsem nájemcem bytu

jsem členem družstva, jehož byt užívám

jsem vlastníkem bytu, který užívám

jiný vztah

centrální vytápění

vytápění pevnými palivy

jiné vytápění

                                                        jsem nájemcem bytu

jsem členem družstva, jehož byt užívám

jsem vlastníkem bytu, který užívám

jiný vztah

centrální vytápění

vytápění pevnými palivy

jiné vytápění



4) Do jednotlivých kolonek uvádějte odpovídající náklady na bydlení spojené s bytem uvedeným v části C. Započítávají se i částky tvořící náklady na
bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období doplaceny, a to i za období delší než je kalendářní
čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako
přeplatek na nákladech bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že
vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí. Částky uvádějte s přesností na haléře.

5) Uvedené částky musí být buď potvrzeny podpisem a razítkem příslušného poskytovatele nebo dodavatele anebo je nutné je vhodným způsobem
doložit (např. ústřižkem složenky, výpisem z účtu, apod.).

6) Vyplňte pouze, pokud jste ve sloupci Vztah k bytu v části D zvolil(a) v alespoň jednom řádku variantu jsem nájemcem bytu.
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E. Další podklady pro výpočet nákladů na bydlení vztahující se k bytu uvedenému v části C uhrazené v příslušném kalendářním čtvrtletí:
Tabulku vyplňte pouze, pokud jste ve sloupci Vztah k bytu v části D zvolil(a) v alespoň jednom řádku jinou variantu než jiný vztah.

Typ nákladu Částka v Kč4) Razítko a podpis5)

Nájemné a náklady za
plnění poskytované
s užíváním bytu6)

1.měsíc čtvrtletí:

2.měsíc čtvrtletí:

3.měsíc čtvrtletí:

Doplatek:

Přeplatek:

Plyn

1.měsíc čtvrtletí:

2.měsíc čtvrtletí:

3.měsíc čtvrtletí:

Doplatek:

Přeplatek:

Elektřina

1.měsíc čtvrtletí:

2.měsíc čtvrtletí:

3.měsíc čtvrtletí:

Doplatek:

Přeplatek:

Vodné a stočné

1.měsíc čtvrtletí:

2.měsíc čtvrtletí:

3.měsíc čtvrtletí:

Doplatek:

Přeplatek:

Odvoz odpadu

1.měsíc čtvrtletí:

2.měsíc čtvrtletí:

3.měsíc čtvrtletí:

Doplatek:

Přeplatek:

Centrální vytápění

1.měsíc čtvrtletí:

2.měsíc čtvrtletí:

3.měsíc čtvrtletí:

Doplatek:

Přeplatek:

F. Prohlášení osoby:
Prohlašuji, že jsem uvedl(a) všechny skutečnosti potřebné pro stanovení nároku a výše příspěvku na bydlení a že veškeré uvedené údaje
jsou pravdivé.

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 dne                            .     . 20                           Podpis:

Formuláře všech uvedených potvrzení a dokladů najdete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete na
pracovišti příslušného úřadu, který o dávce rozhoduje. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.


