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Stát uhodil na matky
Dokažte, že bydlíte v ČR! Nebo přijdete o rodičovskou
30.08.2012 18:02 Původní zpráva
Tisícům maminek na rodičovské dovolené hrozí, že jim v listopadu nepřijdou peníze od
Úřadu práce. Podle zákona mu totiž musejí do konce října dodat prohlášení, že ony i
jejich děti mají bydliště na území České republiky. Pokud potvrzení nedodají, stát jim
výplatu rodičovského příspěvku pozastaví.
"Potvrzením a čestným prohlášením, případně podrobnějším šetřením úřadu práce se snažíme
eliminovat ty, kterým dávky nenáleží," řekla on-line deníku TÝDEN.CZ mluvčí ministerstva
práce a sociálních věcí Viktorie Plívová. Na rodičovský příspěvek a další dávky mají totiž
nárok pouze lidé, kteří v České republice skutečně bydlí, nikoliv zde mají pouze uvedený
trvalý pobyt.
Povinnost se týká osob, jež pobírají rodičovský příspěvek nebo pěstounské dávky a které o
pobírání těchto dávek obdržely rozhodnutí před 1. lednem 2012. Pokud pobírají současně jiné
sociální dávky, úředníci s nimi hlášení o místě bydliště vyřeší prý při jiné příležitosti.
Středočeši mají náskok
V současnosti však o povinnosti mnoho rodin neví. "Zaskočilo nás to, doteď jsme o tom
neslyšeli," řekl Pavel Němec z Benešovska. "Přitom o žádnou úpravu dávek jsme nežádali,
žádnou novou službu finančního rázu jsme nepřijali...," protestuje Němec. Nechápe, proč jeho
žena musí dokládat, že bydlí v České republice. "Žijeme v 21. století, v éře rozvinutých
informačních technologií, proto jsem si myslel, že tahle data by měla mezi úřady kolovat jaksi
samozřejmě," dodává nespokojený otec.
Němcovi přitom mají tu výhodu, že středočeská krajská pobočka Úřadu práce rozeslala
místním maminkám písemnou informaci. Jinde zatím tento dopis nedostali, Úřad práce se tam
k podobnému kroku teprve chystá.
"Vzhledem k tomu, že taková maminka přišla před 1. lednem 2012 požádat o rodičovský
příspěvek a několik let již nemá důvod přijít na úřad práce, došlo by k pozastavení výplaty
rodičovského příspěvku," vysvětluje mluvčí Úřadu práce Jiří Reichl důvody k rozesílání
dopisů. Pokud lidé ani přesto nesdělí Úřadu práce své bydliště, pošle jim úřad oficiální výzvy
na doručenku.
Databáze? Nemáme
Informace o skutečném bydlišti si přitom podle Reichla nemůže zjistit Úřad práce sám.
"Uvedenou skutečnost nezjistíte z žádné databáze, neboť statut bydliště je něco jiného než
trvalý pobyt a navíc nemůžeme v žádném případě udělat zásah do 'staré' žádosti klienta, bez
jeho vědomí," konstatuje Reichl.

Podle Reichla ovšem rodiče, kteří informace včas nedodají, o rodičovské dávky nepřijdou.
Budou jim pouze pozastaveny do doby, než bydliště úředníkům nahlásí. I to ovšem může
mnoha z nich způsobit problémy. "Víme, že spousta maminek je na této dávce existenčně
závislá, že platí z této dávky trvalými příkazy náklady na bydlení a podobně," přiznává
Reichl. Pokud by se jim podle něj zastavila výplata dávky, tiskla se výzva a čekalo se na další
výplatní termín, může být zpoždění ve výplatě i o měsíc.
Že rodičů na rodičovské, na které se povinnost vztahuje, není zrovna málo, svědčí i údaje z
Benešovska. Místní pobočka Úřadu práce podobných oznámení rozeslala zhruba 500. Na
území celé republiky tak mohou být podobných případů tisíce až desetitisíce. Rodičovský
příspěvek podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí pobíralo v prvním čtvrtletí 315,5
tisíce, dávky pěstounské péče potom dalších 19,8 tisíce lidí. Podle mluvčí ministerstva práce
Viktorie Plívové však už většina rodičů prohlášení podepsala.

Důležité otázky a odpovědi

Do kdy je třeba bydliště potvrdit?
Formulář musí být potvrzen do 31. října.
Koho se povinnost týká?
Povinnost doložit místo bydliště se vztahuje jen na ty maminky, které mají přiznaný
rodičovský příspěvek před 1. lednem 2012. A týká se také osob, které pobírají pěstounské
dávky.
Jak zjistím, že jsem lejstro podepsala?
Podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívové je nejjednodušší způsob
přijít přímo na příslušný úřad práce.
Co se stane, pokud tuto lhůtu »prošvihnu«?
Výplata příspěvku bude v listopadu pozastavena a úřad práce vás písemně vyzve, abyste
informace o bydlišti doplnili. Prohlášení můžete doručit osobně, nebo zaslat doporučeným
dopisem. Pozastavené příspěvky vám budou vyplaceny zpětně.
A koho se to naopak netýká?
Formulář naopak nemusí vyplňovat maminky, které si o rodičovský příspěvek zažádaly letos,
nebo ty, které v průběhu roku byly na úřadu práce a úřednice jim formulář s největší
pravděpodobností předložila už dříve. Noví žadatelé o rodičovský příspěvek pak na úřadu
vyplní formulář automaticky.
Jak podpis zařídit?
Na úřadu práce. „Budeme postupovat individuálně, tzn. pokud bude zřejmé, že konkrétní
rodič ještě potřebný dokument na úřadu nemá, pak jej bude úřad práce kontaktovat.

Samotné vyřízení probíhá poměrně snadno. Jde skutečně jen o to prokázat na úřadu místo
bydliště dokladem totožnosti a podepsat čestné prohlášení,“ říká Plívová.
Když jsem dočasně v zahraničí, o dávky přijdu?
Nemějte strach. Podmínka zachování bydliště v ČR samozřejmě platí i při krátkodobém
pobytu v zahraničí – např. dětský lékař je v ČR, byt v ČR, je zachován pracovní poměr apod.

