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                ÚŘAD PRÁCE ČR 
  Příloha k on-line žádosti: příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě 

 

 

 

 

 

Jméno: ________________________________________________________________________ 

Příjmení: _______________________________________________________________________ 

Rodné číslo: ____________________________________________________________________ 

Bydliště: _______________________________________________________________________ 

Jako společně posuzovaná osoba podpisem dávám výslovný souhlas k tomu, aby státní orgány a 

další právnické osoby a fyzické osoby sdělily příslušnému úřadu, který o dávce rozhoduje nebo ji 

vyplácí: 

• výši příjmu (nevztahuje se k žádosti o rodičovský příspěvek) 

• údaje o přihlášení se k trvalému pobytu 

• údaje o bydlišti na území České republiky 

• skutečnosti prokazující nezaopatřenost dětí 

• výši uhrazených nákladů na bydlení (vztahuje se k žádosti o příspěvek na bydlení) 

• další údaje v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši a výplatě. 

Jsem si vědom(a) povinnosti písemně ohlásit příslušnému úřadu, který o dávce rozhoduje a vyplácí, 

změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši a výplatu, a to do osmi 

dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

Prohlašuji, že všechny informace o příjmech potřebných pro posouzení nároku na dávky státní 

sociální podpory a veškeré údaje uvedené v on-line zjednodušené žádosti jsou pravdivé. Jsem si 

vědom(a) případných následků, které by pro mne z uvedení nepravdivých údajů vyplývaly (§ 62 odst. 

2, 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů). 

 

V_______________________________ dne:____________________ 

 

Podpis: __________________________________________________ 

 
 

 
Údaje o žadatelích a společně posuzovaných osobách jsou vedeny v informačním systému o dávkách státní sociální 
podpory, jsou součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Krajské pobočky Úřadu práce jsou 
oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů. Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny zajistit uchování všech 
údajů z informačního systému, které byly získány na základě zpracování osobních údajů podle výše uvedeného a všech 
dokumentů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení po dobu 15 kalendářních let následujících po 
kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu zápisu údajů 
do informačního systému. Viz úprava v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
Bližší informace o GDPR viz https://www.uradprace.cz/web/cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju. 
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