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Vyjádření lékaře pro účely ustanovení zvláštního příjemce důchodu
Tento lékařský posudek slouží Magistrátu města Pardubic-odboru sociálních věcí jako podklad pro rozhodnutí
o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle § 118 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění.
Ve správním řízení se posuzuje, zda existují důvody pro ustanovení zvláštního příjemce důchodu, tj.:
zda se výplatou dávky důchodového pojištění dosavadnímu příjemci nedosahuje účelu, kterému má
dávka sloužit, nebo jsou tím poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat
zda nemůže oprávněný důchodce, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, výplatu přijímat
Dále musí být ve správním řízení prokázáno, zda je schopen oprávněný důchodce, popřípadě jeho zákonný
zástupce nebo opatrovník vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podat vyjádření k ustanovení zvláštního
příjemce a zda má procesní způsobilost, tj. schopnost ve správním řízení samostatně jednat (např. se jedná o
osobu zvlášť těžce zdravotně postiženou, s níž se nelze dorozumět ani prostřednictvím tlumočníka nebo
prostředníka - § 32 odst. 2 písm. f) správního řádu; nebo osobu stiženou přechodnou duševní poruchou, která ji
brání samostatně v řízení jednat - § 32 odst. 2 písm. g) správního řádu)

Jméno a příjmení posuzované osoby: ……………………………………………….…..… Nar. ………………………....
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………..…………………….……...
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu:
je - není* schopen/a přijímat dávky důchodového pojištění
je - není* schopen/a podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce (procesní způsobilost)
*Pozn. nehodící se škrtněte.

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu výše uvedené osoby s ohledem na výše uvedené skutečnosti
(prosím rozepište své vyjádření a uveďte zdravotní důvody):

Datum vystavení:

Podpis a razítko ošetřujícího lékaře:

_____________________________________________________________________________
Poučení:
V souladu s § 43 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, může posuzovaná osoba nebo osoba,
které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti podat podle § 46 odst. 1 návrh na jeho přezkoumání
poskytovateli, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lze podat do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného předání
posudku. Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek.

Souhlas s ustanovením zvláštním příjemcem dávek důchodového pojištění
Navrhovaný zvláštní příjemce:
Pan/paní:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
Email:
Souhlasím s tím, abych byl/a ustanoven/a zvláštním příjemcem dávek důchodového pojištění
u osoby, která je příjemcem důchodu: invalidního / starobního / sirotčího / vdovského,
vdoveckého, a nemůže výplatu přijímat:
Důchodce:
Pan/paní:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
Email:
V Pardubicích dne
Podpis osoby, která souhlas udělila: …………………………………..

