Sdílená příloha
(SSP, SocS)
Tiskopis prosím vyplňte čitelně
C
S 15

podací razítko

Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte
za červenec a srpen
Tento doklad slouží jako příloha1) k Dokladu o výši čtvrtletního příjmu za třetí čtvrtletí.

A. Nezaopatřené dítě, jehož příjmy se dokládají:
Příjmení: Nováková

B. V měsících červenec a srpen roku:

Jméno: Eva
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Rodné číslo v ČR2): 925831/0311

jsem byl(a) nezaopatřeným dítětem:

Zaškrtněte, prosím, jednu z následujících variant, v případě druhé varianty upřesněte období.

po celé toto období
pouze po část tohoto období, a to od:

do:

Za uvedené období dále dokládám příjmy ze závislé činnosti a informace o samostatné činnosti.

1) Na základě tohoto dokladu se sníží započitatelný příjem ze závislé činnosti a samostatné činnosti, a to v rozsahu § 5 odst. 8 zákona o státní sociální
podpoře.
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).
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C. Příjmy ze závislé činnosti:
Příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, které mělo nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen, a to po odpočtu
pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné
zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů, a po odpočtu daně z příjmu připadající na tyto příjmy a
částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební účely podle zákona o daních z
příjmů. Odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí se do příjmů ze závislé činnosti nezapočítává. Obdobné příjmy ze
zahraničí v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku, nebyly-li tyto příjmy už započteny do
příjmů v ČR:
IČO, razítko a podpis
organizace nebo popis příjmu

Období
Měsíc

Od

Do

Příjem v ČR [Kč] Příjem ze zahraničí

Měna

červenec
srpen
červenec
srpen
červenec
srpen

D. Informace o samostatné činnosti:
Pro každý měsíc zaškrtněte právě jednu variantu.

Samostatnou činnost jsem v měsících:
červenec:

vykonával(a) po celý měsíc

srpen:

vykonával(a) po celý měsíc

vykonával(a) po část měsíce

vykonával(a) po část měsíce

nevykonával(a)

nevykonával(a)

E. Prohlášení nezaopatřeného dítěte, jehož příjmy se potvrzují:
Veškeré údaje uvedené v tomto potvrzení jsou pravdivé. Jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne z uvedení nepravdivých
údajů vyplývaly.
Souhlasím se zjištěním výše příjmů u zaměstnavatelů a na finančním úřadě.
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.
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Podpis:

F. Jestliže jste úřadu, který o dávkách SSP rozhoduje, dosud nedoložil(a) nezaopatřenost v souvislosti s jinou žádostí o dávku SSP, prosím
doložte:
Potvrzení o studiu nebo
Rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo
Potvrzení o zdravotním stav nebo
Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo
úraz nebo
Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.

Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare 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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