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Zád,ost
o uslanovení zvllGtního přijenrce clúchodu podle $64 ákona č. l55/I995 sb' o důchodovém pojištěni
ve znění pozdějšíclr předpisů, $]o a $Il8 zukona c' 582/lo9] Sb o organizacl a provádění
soc'
zabezpečení ve znělri pozdčišich piedpisťl, s5] zákana č' l14/1988 Sb' o púšobnoýi
orgánů ČR v s;;.
zabezpečeni ve znění pozdějšich př€dpisů a podle zákona ó' 500/2004 st. o správním řádrr
ve znění
pozdějších předpisů'

Přijmení ajméno Z!'láštního příiemce

(žadate]e):'.'-'.'.''''''..'..''''

Rodné čislo:

PřijÍneni

a

Tn'alé bydliš1ě:

jméno poživatele důchodu;

Rodné čis1o:

Trvalé bydliště:

odůvodnění žádosti ustanovení zvláštnílro přÍjemce a najaké ťlčelybude přjjaqi dťlclrod pouŽit:

K žádosti přiloŽeDa lékařská zpÍáva ošetřujícíholékaře ze dne
způsob !"ýplafy starob ího dťlchodu pro zv1áštl1iho přijemcei

A)

poštovni poukázkou

B)

bankovnim převodem na účetčís]o:

Adresa zústává nezměněna nebo na adresu:

Dne

Podpis žadatele:
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Postup při žádosti:

1'
2.
3.

4'
5.

Žádost Zvláštního příjemce (toho, kdo bude důchod přijimat namísto důchodce) + protokol o
ústním jednáni (v domácnosti, na úřadll) ...
V}iádření lékaře (pmktického, popř' odborného)'
Souhlas ,'postiženého", pakliŽe je schopen tento souhlas sděljt _ popi. záznam z 1ednáni za
přítom osti alespoň dvou dalšíchsvědků . '' jirrak není třeba'
Rozhodnutí obecního úřadu by měl zvláštní příjence převzit' podepsat, vzdát se práva
od\o'árl ''' Iud'Ž nabllde pralnr moci '''
po nab)tí právDí moci pošle obecní úřad (nebo onen zVlášlní příjelnce společně s požadavkem
např- na odesílání důchodu na přislušný účetnebo sloŽenkou na jeho adlesu ''') toto
nra\,omocného roZhodnuti na

b".kou.p.uru sociálniho zabezpeč€ní' Křížová 25,225

důchodu na zv1áštního piijence
' ' 'coŽ tÍ!'á obrykle cca 2_3 něsíce
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08 Praha 5' k(le Zajisti posílání

