
Příloha SSP

Tiskopis prosím vyplňte čitelně

podací razítko C – S15

Doklad o výši nákladů na bydlení

A. Žadatel o příspěvek na bydlení:

Příjmení:   Jméno:   Rodné číslo v ČR1):   

B. Byt, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení:

Adresa bytu: Obec: Část obce:

Ulice: Č. p.: Č. orient.: PSČ:

Číslo bytu2):

C. Kalendářní čtvrtletí (tj. rozhodné období)3): . čtvrtletí 20

D. Podklady určující způsob započtení nákladů na bydlení v jednotlivých kalendářních měsících:
Zaškrtněte prosím v každém měsíci jednu z následujících tří variant.

Měsíc 
čtvrtletí

Vazba na byt

1.

  Žadatel nebo některá ze společně posuzovaných osob alespoň po část měsíce žili a hradili náklady v bytě, na který je 
uplatňován nárok na příspěvek na bydlení. Byt je uveden v části B.

  Neplatí předchozí varianta a jedná se o případ, kdy stejný okruh společně posuzovaných osob žil v jiném bytě a byl jim 
z tohoto důvodu poskytován příspěvek na bydlení. Tento byt uveďte v části E

  Neplatí ani jedna z předchozích variant.

2.

  Žadatel nebo některá ze společně posuzovaných osob alespoň po část měsíce žili a hradili náklady v bytě, na který je 
uplatňován nárok na příspěvek na bydlení. Byt je uveden v části B.

  Neplatí předchozí varianta a jedná se o případ, kdy stejný okruh společně posuzovaných osob žil v jiném bytě a byl jim 
z tohoto důvodu poskytován příspěvek na bydlení. Tento byt uveďte v části E

  Neplatí ani jedna z předchozích variant.

3.

  Žadatel nebo některá ze společně posuzovaných osob alespoň po část měsíce žili a hradili náklady v bytě, na který je 
uplatňován nárok na příspěvek na bydlení. Byt je uveden v části B.

  Neplatí předchozí varianta a jedná se o případ, kdy stejný okruh společně posuzovaných osob žil v jiném bytě a byl jim 
z tohoto důvodu poskytován příspěvek na bydlení. Tento byt uveďte v části E

  Neplatí ani jedna z předchozích variant.

E. Jiný byt:
Vyplňte pouze v případě, že jste v tabulce v části D zvolili alespoň u jednoho měsíce druhou volbu.

Adresa bytu: Obec: Část obce:

Ulice: Č. p.: Č. orient.: PSČ:

Číslo bytu2):

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) U příspěvku na bydlení, na nějž se uplatňuje nárok v 1. čtvrtletí 2022, je rozhodným obdobím 4. čtvrtletí 2021, pro nárok ve 2. čtvrtletí 2022 je 
rozhodným obdobím 1. čtvrtletí 2022 atd.
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F. Vztah k bytu a způsob jeho vytápění:
Uveďte k jednotlivým kalendářním měsícům vztah k tomu bytu, který jste v příslušném kalendářním měsíci zvolili v tabulce v části D, a způsob jeho 
vytápění. Pokud se vztah k tomuto bytu nebo způsob jeho vytápění v měsíci měnily, pak vyplňte počáteční stav. Nevyplňujte údaje za kalendářní měsíce, 
pro které jste v části D zvolili třetí variantu nevztahující se k žádnému bytu. 
V každém vyplňovaném řádku zaškrtněte prosím jednu z variant ve sloupci Vztah žadatele k bytu a jednu ze tří variant ve sloupci Vytápění.

Měsíc 
čtvrtletí

Vztah žadatele k bytu Vytápění

1.

  nájemce bytu   člen družstva, které je vlastníkem bytu   podnájemce celého bytu

  vlastník bytu   vlastník stavby pro individuální či rodinnou 
rekreaci

  manžel vlastníka bytu4)

  uživatel celého bytu na základě služebnosti (věcného břemene)   jiný vztah

  centrální

  pevnými palivy

  jiné

2.

  nájemce bytu   člen družstva, které je vlastníkem bytu   podnájemce celého bytu

  vlastník   vlastník stavby pro individuální či rodinnou 
rekreaci

  manžel vlastníka bytu4)

  uživatel celého bytu na základě služebnosti (věcného břemene)   jiný vztah

  centrální

  pevnými palivy

  jiné

3.

  nájemce bytu   člen družstva, které je vlastníkem bytu   podnájemce celého bytu

  vlastník bytu   vlastník stavby pro individuální či rodinnou 
rekreaci

  manžel vlastníka bytu4)

  uživatel celého bytu na základě služebnosti (věcného břemene)   jiný vztah

  centrální

  pevnými palivy

  jiné

G. Náklady na bydlení zaplacené nebo vrácené v příslušném kalendářním čtvrtletí:
Uveďte k jednotlivým kalendářním měsícům náklady spojené s tím bytem, který jste v příslušném kalendářním měsíci zvolili v tabulce v části D. Nevyplňujte 
náklady za kalendářní měsíce, pro které jste v části D zvolili třetí variantu nevztahující se k žádnému bytu.

Typ nákladu Měsíc 
čtvrtletí

Částka v Kč5)

Úhrada Přeplatek Doplatek
Razítko a podpis6) Datum 

zúčtování7)

Nájemné

1.

2.

3.

-----

Plyn

1.

2.

3.

Elektřina

1.

2.

3.

Dodávka tepla (dálkové 
vytápění) a 
centralizované 
poskytování teplé vody

1.

2.

3.

Dodávka vody z 
vodovodů a vodáren a 
odvádění odpadních vod

1.

2.

3.

Provoz výtahu

1.

2.

3.

4) Kolonku zaškrtněte pouze v případě, že jste manželem(kou) vlastníka bytu a užíváte tento byt na základě práva bydlení odvozeného od jeho 
vlastnického práva.

5) Započítávají se i částky tvořící náklady na bydlení, které byly v příslušném kalendářním měsíci 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.

6) 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.).

7) Uveďte datum posledního zúčtování nákladu placeného zálohově nebo datum zahájení zálohové platby, pokud ještě k zúčtování nedošlo. Pokud se 
nejedná o náklad placený zálohově, kolonku proškrtněte jako u nájemného.
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Osvětlení společných 
prostor v domě

1.

2.

3.

Úklid společných prostor 
v domě

1.

2.

3.

Odvoz odpadních vod a 
čištění jímek

1.

2.

3.

Vybavení bytu společnou 
televizní a rozhlasovou 
anténou

1.

2.

3.

Odvoz komunálního 
odpadu

1.

2.

3.

H. 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.
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