Žádost o vydání potvrzení dle zákona č. 209/2020 Sb.

Já1:

, narozen2

trvale bytem3

,

žádám Úřad práce ČR o vydání potvrzení pro účely řešení problémů spojených s
prodlením při placení nájemného v souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními,
neboť za měsíc/e4
roku 2020 jsem/budu v prodlení s platbou nájemného za byt adresou5:

Společně s žádostí Úřadu práce ČR dokládám6:
doklad o ztrátě zaměstnání v rozhodném období (od 12.03. do 31.07.2020)
doklad o překážkách na straně zaměstnavatele
doklad o ošetřovném
doklad o nařízené karanténě nebo o onemocnění COVID-19
doklad o přerušení nebo ukončení živnosti
doklad o uzavření provozovny
doklad o vyplaceném kompenzačním příspěvku
jsem v evidenci uchazečů o zaměstnání
jsem příjemcem příspěvku na bydlení
jsem příjemcem doplatku na bydlení
byla mi vyplacena dávka mimořádné okamžité pomoci

V

dne

Podpis žadatele:

1 Celé jméno – Jméno a příjmení
2 Celé datum narození
3 Trvalý pobyt uveďte dle občanského průkazu
4 Měsíc/měsíce, za který/é kalendářní měsíc/e je žadatel v prodlení s platbou nájemného
5 Přesná identifikace bytu, jehož se týká prodlení s placením nájmu
6 Zvolte minimálně jednu variantu
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K vydání potvrzení je nezbytná žádost a nejméně jeden doklad (z níže uvedených):

a)

doklad o ztrátě zaměstnání v rozhodném období (od 12. března do dne následujícího po dni
skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. července 2020) – dokládá
se potvrzením zaměstnavatele, musí obsahovat údaj, kdy došlo ke skončení pracovněprávního
vztahu, že žadateli nebylo/není nebo bylo/je vyplaceno odstupné a v jaké výši. Nebo lze
požádat Úřad práce ČR o vyjádření, že žadatel je na základě žádosti o zprostředkování
zaměstnání podané v rozhodném období (od 12. března do dne následujícího po dni
skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. července 2020) veden
v evidenci uchazečů o zaměstnání a je/není mu poskytována podpora v nezaměstnanosti
a v jaké výši a doklad o ztrátě zaměstnání tímto nahradit,

b)

doklad o překážkách na straně zaměstnavatele - dokládá se potvrzením zaměstnavatele,
musí obsahovat od kdy, příp. do kdy, překážka trvala a výši vyplacených náhrad v jednotlivých
měsících,

c)

doklad o ošetřovném - dokládá se potvrzením zaměstnavatele, České správy sociálního
zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) nebo Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“),
Orgánu nemocenského pojištění Ministerstva obrany, případně Ministerstva průmyslu a
obchodu, potvrzení musí obsahovat od kdy, příp. do kdy, žadatel ošetřovné pobíral a v jaké
denní výši,

d)

doklad o nařízené karanténě nebo o onemocnění COVID-19 – dokládá se potvrzením
subjektu, který karanténu nařídil, nebo onemocnění diagnostikoval, příp. léčil, potvrzení musí
obsahovat údaj od kdy, příp. do kdy, karanténa nebo onemocnění trvalo, doklad od příslušného
subjektu o výši vyplacených náhrad mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo
pracovní poměr anebo nemocenských dávek v jednotlivých měsících, pokud výplata těchto
dávek náležela,

e)

doklad o uzavření provozovny - dokládá se potvrzením zaměstnavatele, případně ČSSZ nebo
OSSZ, potvrzení musí obsahovat od kdy, příp. do kdy, byla provozovna uzavřena,

f)

doklad o přerušení nebo ukončení živnosti - dokládá se potvrzením živnostenského úřadu,
nebo potvrzením ČSSZ nebo OSSZ, potvrzení musí obsahovat údaj, kdy došlo k přerušení
nebo ukončení živnosti (příp. kdy byla živnost obnovena). Nebo lze požádat Úřad práce ČR o
vyjádření, že žadatel je na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání podané v
rozhodném období (od 12. března do dne následujícího po dni skončení mimořádného
opatření při epidemii, nejpozději však do 31. července 2020) veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání a je/není mu poskytována podpora v nezaměstnanosti a v jaké výši a doklad o
přerušení nebo ukončení živnosti tímto nahradit,

g)

doklad o vyplaceném kompenzačním bonusu pro OSVČ - dokládá se potvrzením finančního
úřadu, potvrzení musí obsahovat období, za které žadatel kompenzační bonus obdržel a v jaké
výši,

h)

žádost o vyjádření Úřadu práce ČR o vyplaceném příspěvku na bydlení, doplatku na
bydlení, případně mimořádné okamžité pomoci vyplacené v souvislosti s mimořádnými
opatřeními.
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