Úřad práce České republiky – generální ředitelství
TISKOVÁ ZPRÁVA – POVINNOST DODAT PROHLÁŠENÍ O BYDLIŠTI – DÁVKY SSP
PRAHA 27. srpna 2012 – Úřad práce České republiky upozorňuje na povinnost klientů pobírajících
dávky státní sociální podpory (tedy i rodičovský příspěvek) dodat do 31. října na příslušné kontaktní
pracoviště Úřadu práce ČR prohlášení, o tom, že rodič a dítě mají bydliště na území ČR. Tato
povinnost vyplývá ze zákona 366/2011 Sb., pakliže toto prohlášení nedodali již při předchozí
komunikaci s Úřadem práce ČR., musí tak učinit do 31. října. Pakliže tak neučiní, bude jim
pozastavena výplata dávky (příspěvku) v listopadu a budou písemně vyzváni, aby v prohlášení o
rozhodných příjmech toto doplnili.
Vyplněné prohlášení může být doručeno osobně (na podatelnu), případně doporučeným dopisem či
jiným zákonným způsobem. Formulář je k dispozici na webové stránce Úřadu práce ČR www.uradprace.cz, případně na kontaktních pracovištích ÚP.
Podmínka zachování bydliště v ČR je samozřejmě zachována i při krátkodobém pobytu v zahraničí –
např. dětský lékař je v ČR, byt v ČR, je zachován pracovní poměr apod. – (podmínky stanoví zákon č.
111/2006 Sb. § 5 odst. 6)

UPOZORNĚNÍ – TATO POVINNOST SE TÝKÁ POUZE OSOB, KTERÉ POBÍRAJÍ POUZE RODIČOVSKÝ
PŘÍSPĚVEK, NEBO PĚSTOUNSKÉ DÁVKY A ŽÁDNÉ JINÉ DÁVKY. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH BUDE
ZJIŠŤOVÁNÍ BYDLIŠTĚ SOUČÁSTÍ STANDARDNÍ KOMUNIKACE S ÚŘADEM PRÁCE ČR.

Citace ze zákona 366/2011 Sb.
na základě přechodného ustanovení čl. VI zákona č. 366/2011 Sb., které zní:
„ 1. Podmínka bydliště na území České republiky podle § 3 odst. 2 až 4 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění tohoto zákona, pro
nárok na dávky státní sociální podpory se vztahuje na nároky, které vzniknou po 31. prosinci 2011; jde-li o nároky na dávky
státní sociální podpory, které vznikly před 1. lednem 2012 podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti
tohoto zákona, uvedená podmínka bydliště na území České republiky se vztahuje na nároky na dávky státní sociální podpory
od 1. října 2012.“
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