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Úřad práce ČR

Tiskopis prosím vyplňte čitelně
Byflb nacKa, 3anoBHÍTb tpopMy po36ipnnBO
podací razítko

VC-S15

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
3anBa npo HeBiflKnaflHy .qonoMory
Vyplňte v latince / BunoBHtoHTe
Žádost o dávku ie zdarma / IHonana

b

natnHui

3aaBKM Ha OTPHMaHHfl

ninbrn

6e3K0tuTQBHa

A.Žadatel / 3anBHMK:
Příjmení / ripÍ3BHLfle:

Rodné číslo v ČR2* nebo datum narození/ Oco6hcthh
ifleHTMCjjiKaLiiříHMíí HOMep b HecbKiŇ Pecny6nÍL|i a6o
flaTym HapoflweHHa:
Státní příslušnost / HaqioHanbHÍCTb:

Jméno / Im’h1*:

Rodné příjmení /fliBOMe npÍ3Bmfle3*:4 5 6 7
Skutečný pobyt / peartbHe Micpe npo>KMBaHHH b):
Ulice / Bynwfla:...................................
1. Rodinný stav / CiMeříHMíí CTaH 6>:7
Telefon / TenecjtOH: + 420

^

QeJ10-

............... Část obce / MacTHHa MÍCTa a6o cena:

...........Č. P. / HOMep4*:5

PSČ / nowTOBMŇ ÍHAekc:..................................................

Nezaopatřenost (student) / yTpwMaHHa (cTýfleHT)7):
e-mail / enexTpoHHa nomra:

Datová schránka / CKpwHbKa flaHMx:

Zástu£cežadatele_/JT£eflCTaBHMK3aflBHMKa^_
Příjmení / ripÍ3Bi4Lfle:

Rodné číslo v ČR2* nebo datum narození/
OcobMCTMÍÍ ifleHTH(}3ÍKai4ÍMHMÍÍ HOMep B
MecbKÍň Pecny6nÍL|i a6o flaTy m HapoflfKeHHa:

Jméno / Im'h 1):

B.Typ mimořádné okamžité pomoci / ES ha HeBiflKnaflHOÍ flonoMom:
Ujma na zdraví / liÍKOfla p,m 3flopoB'a
C.Za jakým účelem žádáte o mimořádnou okamžitou pomoc8* / 3

skok)

MeTOto bh npocMTe HeBiflKnaflHy .qonoMory8*

Uprchlík z Ukrajiny

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Uveďte všechna jména osoby / Ha3BÍTb iMeHa bcíx mofleři
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) / lH03eMfli, skiuo Tm He npMCBOCHO ifleHTMCpiKauiMHMíi HOMep b HecbKiň PecnySniui, noBHHHi BKa3aTM b rpacpi HOMep
Hapofl>KeHHa b HecbKin PecnyĎniqi flaTy Hapofl>t<eHHs y (popMi ah«, mícbur poxy Ta craTi y cpopMi: M a6o Ž (hooobík a6o >KÍHKa).
Kolonku Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení / 3anoBHtoííTe none npÍ3Bm±ie npn HapoflweHHi, nmue hkiao boho BÍflpÍ3HaeTbca
Bifl npÍ3BHLfla
Pokud je místo čísla popisného přiděleno číslo evidenční, uveďte před číslem písmeno E / Rkimo 3aMiCTb onncoBoro HOMepa npMCBOtocTbca peecTpauiňHMM
HOMep, nepefl HOMepoM cTaBMTbca ĎyKBa E
Nevyplňujte, pokud je adresa shodná s trvalým pobytem / He 3anoBHK>íiTe, skiao aflpeca 36iraeTbca 3 aflpecoKi nocTiíiHoro npmxMBaHHa
Do kolonky Rodinný stav zapište jednu z uvedených možností ve formě: 1 - svobodný(á), 2 - ženatý/vdaná, 3 - vdovec/vdova, 4 - rozvedený(á), 5 registrované partnerství. Povinné u MOP typu: - Vážná mimořádná událost - Újma na zdraví - Nezbytné nebo odůvodněné náklady / y noni CiMeíiHMň ciaH
BBefliTb y cpopMy oflMH Í3 HadynHMx BapiaHTiB: 1 - HeoflpyxreHHíí, 2 - oflpyxreHMÍi, 3 - BflOBa/BfliBeub, 4 - posnyneHMÍí, 5 - 3apeecTpoBaHe napTHepcTBo.
06ob'h3kobmm flnn Tuny MOI1: - Cepíio3Ha Hafl3BM4aPíHa cmyauia - ywKOfl>KeHHH 3flopoB'n - Heo6xiflHÍ a6o BHnpaBflam BMTpaTM
Do kolonky Nezaopatřenost zapište ANO, pokud osoba studuje. / y noni «yrpnMaHHS» BBefliTb TAK, sioflo ocoěa e cryfleHTOM.
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D. Způsob výplaty dávky / Cnoci6 BunnaTM flonoMoru:
Zaškrtněte prosím jednu z následujících variant a do příslušné tabulky uvedte doplňující informace / Byflb nacKa, no3HaHTe
BKa?KÍTb AOAaTKOBy íHdiopMauiK) y BiAnoBÍAHÍň Ta6nnui.

oamh

J~~j na platební účet u peněžního ústavu v ČR vedeném v CZK / Ha nnaTOKHuň paxyHOK y <t>ÍHaHC0BÍií ycTaHOBÍ
L"J necbkux KpoHax:
Číslo účtu / HOMep paxyHKy:

Jméno / Im'b 1):

poštovním poukazem na adresu v ČR / nourroBUM nepeka30M Ha aApecy

MecbKiíí PecnyĎniLji

Specifický symbol / KoHkpeTHuň

Kód banky / Koa 6aHKy:

Vlastník bankovního účtu / BnacHMK SaHKiBCbKoro paxyHKy:

u

b

Í3 HacTynHux BapiamÍB Ta

b

cumboo

b

88
9):

Příjmení / ripi3BULLte:

Mexií:

Obec / Mícto - Ceno:............................................................ Ulice / Bynmtn:.............
Č.p. / HOMep4):...................................................................PSČ./noLUTOBMM iHflekc:

M
hotově / roTÍBKOto

E. Prohlášení žadatele / 3anBa 3aaBHMKa:
Prohlašuji, že mé celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že mi neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami.
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne z nepravdivých údajů vyplývaly.
Podpisem rovněž dávám svůj 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, údaje o přihlášení se k trvalému pobytu, v případě nezaopatřeného dítěte
skutečnosti prokazující nezaopatřenost a další údaje, a to v rozsahu potřebném pro rozhodování o nároku na dávku, její výši a výplatu a
pro posuzování podle § 16 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. / Bcn ÍHcjDopMaL(ifl b pití nporpaivii npaBflMBa, i n
ycBiflOMmoto mo>kjimbí HacniflKM Ana MeHe HenpaBflHBOí iHcfctopiviaLiii. niflnncyto4n, n TaKOxrflaro niTky 3rofly Ha Te, mo6 opraHu flepxoBHoí
snaflH Ta íhluí ropiriflHHHi Ta c})í3mhhí oco6h noBÍAOiyumnu KOMneTeHTHOMy opraHy, mm npnííMae pimeHHn npo BHnnaTy flonoivio™, po3MÍp
floxofly, flaHÍ npo peecrpaitito Ha nocTÍŮHe MicLte npokUBaHHa, y pa3i py\ima Ha yTpwviaHHi, íhluí flaHi, b o6cb3í, Heo6xÍAHOMy flna
npMMHsrrm piweHHH npo npaBO Ha flonoMory, iT po3MÍp Ta BunnaTy, a TaKO>K flnn oliíhkm BiflnoBiflHO ao po3AÍTiy 16 3aKOHy Ns 111/2006
Coll. 3Í 3MÍHaMM.
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. / FI B3HB cjDopiviy 3 ocjjiLjiŇHoro caúTy MiHnpaqi Ta copianbHHx cnpaB,
>koahmx cjDÍKCOBaHMX TeKCTÍB Ha hím He 3MÍHi0BaB, n jiMLue 3anoBHK)BaB nonn, aki noTpiĎHO 3anoBHMTn npaBAHBO.

V

dne
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Podpis žadatele / niAnuc 3aeBHHka:

K žádosti prosím doložte / pa30M 3 npoxaHHSM HaflaňTe:
•
pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list nebo jiný doklad prokazující totožnost dítěte/ nocBÍAHeHHn
oco6m atia bcíx nepepaxoBaHMX oci6, cbíaoutbo npo HapoA>xeHHS A-na AÍTei/i ao 15 pokíb a6o íhlumm AOKyMeHT, ll|0 nocBÍAHye oco6y
AUTMHM

Formuláře žádostí, potvrzení a ostatních dokladů naleznete na internetové adrese / BnaHku 3aaB, nÍATBepA>keHb Ta íhluí AOkyiyieHTu Mo>KHa
3HaňTM b iHTepHeTÍ 3a aApecoio https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare a6o 3a6paTn Tx Ha poĎOHOMy Micqi Btopo npapi Mecbkoí Pecny6niku.
Tako>k 3BepHÍTbcs ao Hac, sbkluo y Bac bmhhktim cyMHÍBu luoao moto 3anoBHeHHs.

8)

Dávku lze poskytnout na pokrytí základních životních potřeb (tj. jídlo, základní hygienické potřeby, náklady na bydlení, ošacení a jinéj./flonoMora Moxte

9)

6y™ HaAaHa a ns notcpuTTs ochobhmx noTpeS (HanpmoiaA, xapHyBaHHs, ochobhí ririeHWHi noTpebu, BMTpaTu Ha wmt/io, OAsr Ta iHute).
Kolonku Specifický symbol vyplňte pouze v případě Československé obchodní banky pro účty s číslem 6699 / 3anoBHÍTb none CneuianbHMú chmboji
nutíte y BunaAxy HexocnoBaubKoro KOMepuiúHoro 6aHKy Ann paxyHKÍB 3 HOMepoM 669

2/2

VC

