Úřad práce České republiky – generální ředitelství
TISKOVÁ ZPRÁVA – UPŘESNĚNÍ - POVINNOST DODAT PROHLÁŠENÍ O BYDLIŠTI – DÁVKY SSP
PRAHA 31. srpna 2012 – Vzhledem k množícím se dotazům na prohlášení o bydlišti, na které jsme
upozornili v pondělí, nyní upřesňujeme:
Pro nárok na dávky státní sociální podpory je podle § 3 odst. 2 až 4 zákona č. 117/1995 Sb.
Podmínkou bydliště na území České republiky. Pokud Úřad práce ČR má tuto informaci a je
přesvědčen o tom, že dotyčný klient splňuje podmínku bydliště v České republice, nemusí po něm
vyžadovat prohlášení o bydlišti. Má právo a povinnost tyto informace zjišťovat a požadovat ověření
skutečnosti např. formou tohoto prohlášení, pokud má pochybnosti o tom, zda dotyčný pobývá
v České republice. (Čeští občané pobývající, případně pracující v zahraničí).
Povinnost doložit místo bydliště se vztahuje hlavně na ty rodiče, kteří mají přiznané dávky před 1.
lednem 2012. I mezi nimi jsou jistě takoví, kteří z jakéhokoli důvodu v tomto roce již úřad práce
navštívili a k ověření zákonné náležitosti již došlo při této návštěvě.
Ve zbývajících případech budeme postupovat individuálně, tzn.,. pokud bude zřejmé, že je třeba
ověřit místo faktického pobytu u konkrétní osoby, pak jej bude úřad práce kontaktovat. Samotné
vyřízení je rychlé, slouží k němu také další (zjednodušený) formulář prohlášení. Toto prohlášení je
jednotné pro všechna kontaktní pracoviště Úřadu práce v 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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